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Abstract  
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Titel:  Televisionen som barnens vän eller fiende. En studie av hur barns TV-tittande 

speglas av Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 1975-2005. 
 
Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs 
 
Termin: Höstterminen 2005 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medias rapportering och därmed atti-

tyd kring barns TV-tittande har varit de senaste 30 åren 
 
Metod: Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys 
 
Material: Materialet består av artiklar från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som 

bedömts huvudsakligen belysa ämnet barns TV-tittande under åren 1975-2005.  
 
Resultat: Resultatet visar att i språket som används kan utläsas många starkt nedvärderan-

de och negativt laddade ord kring TV: n. Ordet våld nämns genomgående ensamt 
eller sammansatt, t ex underhållningsvåld, extremvåld, TV-våld, fiktionsvåld el-
ler ungdomsvåld. Barn anses t ex bli fördummade, avtrubbade och skadade av 
TV, särskilt i artiklar från 70-80-talet, men även senare. TV: n får synonymerna 
TV-rutan, burken, TV-skärmen, bildrutan, rutan, kulturens dödgrävare, kultu-
rens påstådda banerförare samt gödningsmedel för soffliggare.  

 
Resultaten visar även att en övervägande majoritet av artiklarna kan räknas som 
nyheter. De flesta är rapporter kring forskningsresultat som kommenteras av di-
verse yrkeskategorier och som publiceras på kultursidorna. Det publiceras även 
en del ledare/debatter i ämnet, även där med t ex läkare och medieforskare som 
skribenter. 

 
Studien visar att DN och SvD har publicerat ungefär lika många artiklar i ämnet 
sammanlagt under årens lopp. När intresset för ämnet verkar öka, skriver också 
båda tidningarna om det. De teman som genomgående tas upp i samband med 
barns TV-tittande är vilka effekter mycket TV-tittande får för barn och ungdo-
mar. Skadliga konsekvenser som aggressivitet, koncentrationssvårigheter, passi-
vitet och under senare år fetma nämns ofta. Våldsperspektivet tas upp genomgå-
ende genom åren, dock har hälsoperspektivet fått ett rejält uppsving de senaste 
tre åren där TV beskrivs vara boven i fetmadramat. Artiklar från 90-talet och 
framåt drar ofta paralleller med datoranvändningen bland barn, men även  
TV-spel, medan det på 80-talet fokuserades på videon. 
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1. Inledning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur TV-tittande bland barn har speglats i medie-
rapportering under de senaste 30 åren. Jag valde de två stora dagstidningarna Dagens Nyheter 
samt Svenska Dagbladet för att ta reda på om medias attityd kring barns TV-tittande har för-
ändrats. Tidigare forskning har ofta inriktat sig just på vilka effekter TV-tittandet har. Ofta är 
det de många våldsskildringarna i TV-program som beskrivs som skadliga för barnen. Till 
skillnad från tidigare forskning ska jag inte fokusera på dessa effekter av TV-tittandet, utan i 
stället på hur barns TV-tittande skildras i dagspress.  
 
Anledningen till varför jag valde just att undersöka ämnet barns TV-tittande är att jag själv 
tillhör 70-talistgenerationen som vuxit upp med TV: n som kunskapskälla och underhållare. 
Det är genom TV: n som jag lärde mig mina första engelska ord (genom utbildningsradions 
svartvita engelskakurser och Dallas), det var genom såpoperan Dynastin som jag förstod hur 
jag ville klä mig när jag blev vuxen och det var i dokumentärer som jag lärde mig t ex hur 
man tillverkade olika saker eller hur folk i andra länder hade det.   
 
Undersökningen är intressant med tanke på att media generellt anses ha stor genomslagskraft 
och eventuellt har möjlighet att påverka allmänhetens attityder kring ett ämne, dvs. media 
sätter en dagordning. Hur mycket sedan allmänheten i sin tur påverkar medierna är ytterligare 
en intressant fråga som dock inte denna uppsats kommer att nämnvärt beröra. Min studie kan 
tillföra en övergripande bild av hur barns TV-tittande speglas i dessa två dagstidningar under 
en längre period. Så vitt jag vet har det aldrig gjorts någon undersökning som kopplat detta 
ämne till innehållet i tidningsartiklar.   
 
För att kunna lära av gamla misstag behöver man utreda det förflutna, i detta fall hur positivt 
respektive negativt TV som medium framställts vara för barn. Det är lätt att se paralleller hur 
ett nytt medium beskrivs för allmänheten genom t ex dagspress; den negativa kritik som TV 
fått genom åren, får numera även datorer med dess spel och tillgång till Internet. Min uppfatt-
ning är att ”det nya” nästan alltid beskrivs som det farliga och det är en oro som konstant 
trappas upp från det föregående mediet och övergår till ett nytt.  
 

1.1 Uppsatsens disposition 
I kapitel 2 inleds uppsatsen med en bakgrundsgenomgång där dagspressen kort beskrivs, in-
klusive Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Därefter rapporteras det om televisionen och 
barnens förhållande till den samt vilka medievanor de har. I kapitel 3 beskrivs vilka inrikt-
ningar som finns inom den tidigare forskningen kring området barn och medier. Därefter föl-
jer den teoretiska delen där stilvalör och semantik, urvalsprocessen av nyhetsmaterial samt 
begreppet moralpanik förklaras. I kapitel 4 följer en problemformulering med syfte och frå-
geställningar, vilka uppsatsen utgår från. I kapitel 5 redogör jag vilka metoder och vilket ma-
terial som jag använt mig av för att få svar på frågeställningarna. Här tar jag även upp de pro-
blem jag stött på under arbetets gång. I kapitel 6 presenteras och analyseras resultaten genom 
tabeller och förklarande text. Jag presenterar här både de kvantitativa och kvalitativa resulta-
ten. I kapitel 7 är det dags för en slutdiskussion där jag redogör för tankar kring resultaten 
som presenterats i föregående kapitel. I kapitel 8 lyder en sammanfattning av hela uppsatsen, 
vilket följs i kapitel 9 av en förteckning av tabeller och källor samt slutligen två bilagor. 
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2. Bakgrund 
 
I följande kapitel kommer jag att börja presentera dagspressen generellt samt deras läsare. 
Efter det beskriver jag kortfattat Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets historia och avslu-
tar med en genomgång av televisionen och barnens koppling till den genom att beskriva TV: 
ns roll genom tiderna och barnens medievanor.  
 

2.1 Dagspressen och dess läsare 
”Tidningar är inte bara strukturer, de är levande organisationer som interagerar med sin 
publik genom sitt innehåll” anser Jan Strid i boken Nypressat. Spekulationer kring om tid-
ningarna bestämmer det vi vill ha eller om vi bestämmer vad tidningarna ska innehålla kan 
pågå i oändlighet. När TV kom och blev ett nationellt nyhetsmedium bidrog det till att dags-
pressen valde en tydlig profilering och innehållet blev mer lokalt eller snarast skrivet för en 
publik för lokal användning. (Bergström, Wadbring & Weibull red. 2005, s.181)  
 
Dagspressen når varje dag i genomsnitt 85 % av Sveriges befolkning mellan 15 och 80 år. 
Vuxna läser, vilket är väntat, fler morgontidningar än barn och ungdomar. Män och kvinnor 
respektive pojkar och flickor läser ungefär lika mycket. Morgonpressen når 77 % och läses 
mer av högskoleutbildade jämfört med andra grupper. (Peterson & Pettersson 2004, s.98) 
 
Som läsare finns det en generell rangordning hur man läser tidningen. I dagspress prioriteras 
avdelningen olyckor och brott följt av utrikesnyheter, insändare, debattartiklar, lokala affärs-
annonser, radio- och tv-material, nöjesartiklar, familjenyheter, riksdag och regering, ledare 
och kommentarer, ekonominyheter, sport och slutligen kulturartiklar. (Den nationella SOM-
undersökningen 2003 se Strid s.199 i Bergström, Wadbring & Weibull (red.)) 
 
För att göra uppgiften hanterlig har jag valt att begränsa min undersökning till två större dags-
tidningar; Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Jag valde dessa tidningar eftersom de är 
rikstäckande, dvs. de går att få tag på över hela landet och därigenom har möjlighet att skapa 
opinion. Båda betecknas även som morgontidningar, har lång historisk bakgrund, är välkända 
och når ett stort antal människor. 
 

2.1.1 Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet   
Dagens Nyheter (DN) grundades 1864 av Rudolf Wall. Tidningen utges sju dagar i veckan 
och var ursprungligen liberal men betecknas sedan 1972 som oberoende. Den är med sina 
363 000 exemplar på vardagar och lördagar respektive 398 000 exemplar på söndagar Sveri-
ges ledande morgontidning och har sedan andra världskriget haft en central roll i svensk 
dagspress och svensk politik, t ex genom sin debattsida. (Hadenius & Weibull 2005, s.50, 
86ff) För ett decennium sedan hävdades det att det var DN debatt som satte agendan för de-
batten, dvs. det hade en betydande ställning gällande det offentliga samtalet i Sverige. Debatt-
sidan beskrevs som det enda torget där man kunde vara säker på att verkligen nå ut till både 
makthavare och befolkning. (Lindström 1996:4, s.7)  
 
Svenska Dagbladet (SvD) grundades 1884 och beskrivs som en allmän nyhetstidning med en 
konservativ hållning. (www.svd.se) Idag är det en obunden moderat daglig morgontidning 
som är utgiven i Stockholm. (Hadenius & Weibull 2005, s.90) Den utges sju dagar i veckan  
(Petersson & Pettersson 2004, s.97) och har en upplaga på 194 100 exemplar respektive  
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200 100 exemplar på söndagar1. (http://www.svd.se) Svenska Dagbladet, liksom Dagens Ny-
heter, räknas som en storstadstidning. Med storstadstidning menas de tidningar som ges ut i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa tiotal tidningar svarar tillsammans för omkring hälf-
ten av tidningsupplagan i Sverige. (Medieutveckling 2005 2005, s.60)  
 
Motiveringen till valet av att använda Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i min underök-
ning är att jag vill ha rikstäckande tidningar som kan representera den allmänna massmediala 
dagordningen. Dels vill jag se tidningarna som representanter för hur svensk dagspress de 
senaste 30 åren har belyst ämnet TV och barn, dels vill jag se om rapporteringen kring ämnet 
skiljer sig åt tidningarna emellan.  
 

2.2 Televisionen och barnen  
Det fanns många anledningar till varför människor började titta på TV. En anledning är att 
den slår igenom samtidigt som att många flyttar från landsbygd och småstad till nybyggda 
städer runt Stockholm, Göteborg och Malmö. Det var ofta kärnfamiljer som flyttade och de 
lämnade bakom sig sina familjer, vänner och bekanta. I denna brytningstid blev resultatet att 
många kände sig rotlösa och utanför. TV fick därför en viktig roll som spridare av gemen-
skapskänslor, en fast punkt i tillvaron och en nationell kulturinstitution. Långa arbetsresor, 
mindre antal hemmafruar och skoltiden förlängs. Det är samtidigt som dessa omvandlingspro-
cesser äger rum som TV blir det stora populärmediet. För att anpassa TV-programmen till de 
nya sätten att leva, gör man omfattande undersökningar under senare delen av 60-talet och 
början av 70-talet för att få reda på svenska folkets levnadsvanor. TV-tablåerna ändras efter 
resultaten. (Dahlgren et al. 1992, s.79f)     
 
1956 blev TV-sändningarna mer regelbundna i Sverige och införandet kom att betyda mycket 
för den svenska befolkningen redan från början. Det skedde en ommöblering av vardagsrum-
men och fler började tillbringa mer tid i hemmen. Svenskarna gick mindre på restaurang och 
bio och anpassade sitt läggdags till TV-programmen. Lärarna klagade över att eleverna inte 
gjorde sina läxor och att de var trötta i skolan på grund av TV-tittandet. Televisionen innebar 
även inte minst att vi fick nya samtalsämnen och lunchrastens diskussionsämne blev gårda-
gens TV-program. På samma sätt som fotografin, telefonen och radion hade stimulerat fanta-
sin hos befolkningen då dessa medier var nya, fantiserade man runt televisionen.  Många me-
nade att TV var ett demokratiskt massmedium där allmänheten erbjöds både information och 
underhållning. TV: n kunde användas i yttrandefrihetens namn för att ge mångfald, skapa 
opinioner och påverka samhället på ett demokratiskt sätt. Hur man än tycker att det uppfyllts, 
så har fler människor i och med TV: n fått tillgång till bilder och ljud från en omvärld som 
bara ett fåtal personer tidigare känt till. Under den första tiden tittade de flesta som hade till-
gång till TV på allt som sändes. Fem år efter TV: ns start i Sverige hade 75 % av befolkning-
en skaffat TV. Trots det sjönk inte tidningarnas upplagor. Den svenska befolkningen ökade i 
stället sin massmediekonsumtion. (Wall & Stigbrand 1983, s.35f) 
 
Under televisionens dryga femtio år som medium för masskommunikation har den fått en 
enorm betydelse och uppmärksamhet bland medborgare i världens alla länder. Många diskus-
sioner kring innehåll, kvalitet och målgrupp har genererats. Särskilt TV-tittandet bland barn 
och ungdomar har så gott som alltid varit ett omdebatterat ämne. Ofta förknippas det med 
negativa konsekvenser. Tidigare forskning har ofta inriktat sig just på vilka effekter TV-
tittandet har. Ofta är det de många våldsskildringarna i TV-program som beskrivs som skadli-

                                                 
1 Siffror gällande maj 2006. 
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ga för barnen. Till skillnad från tidigare forskning ska jag inte fokusera på effekterna av TV-
tittandet, utan i stället på hur barns TV-tittande skildras i dagspress. 
 
Det är i hemmet tillsammans med föräldrar och eventuella syskon som ett barn får sina första 
erfarenheter av TV. Undersökningar visar att omfattningen av barnens TV-tittande har ett nära 
samband med hur ofta föräldrarna tittar på TV. Föräldrar med en låg utbildning har ofta en 
mindre varierad fritid och tittar på TV något mer än föräldrar med hög utbildning. (Werner 
s.50f) 
 
Enligt en allmän uppfattning gillar barn att titta mycket på TV, men hur är det i verkligheten 
egentligen? Enligt Mediebarometer 2004, som för övrigt utges av NORDICOM (se avsnitt 
3.1), ägnar en 9-14-åring i Sverige sammanlagt 219 minuter en genomsnittlig dag åt medier. 
43 % av sin ”medietid” per dag ägnar de åt TV, dvs. cirka 1,5 timme. Resterande medier delas 
upp mellan radio (13 %), Video/DVD (12 %), bok (11 %), CD-skiva (7 %), Internet (5 %), 
tidskrift (5 %), dagstidning (3 %) och kassettband (1 %). (s.26) 
 
En 15-24-åring spenderar i genomsnitt 341 minuter per dag åt medier av olika slag. 30 % av 
sin ”medietid” använder de till att titta på TV, dvs. cirka 1 timme och 40 minuter, tätt följt av 
radio (24 %), CD-skiva (12 %), Internet (10 %), bok (9 %), Video/DVD (6 %), dagstidning (5 
%) tidskrift (3 %) och text-TV (1 %). (Ibid.) 
 
Om man jämför dessa siffror av TV-tittande kan man se att då 9-14-åringarna toppar listan 
över åldersgrupper som använder TV: n procentuellt mest av sin ”mediedag”, så kommer pen-
sionärerna på en andraplats med 32 %. Dock använder pensionärerna hela 392 minuter till 
medieanvändning per dag, vilket innebär att de tittar på TV drygt 2 timmar dagligen. (Ibid.)   
 
Man kan undra om en stor konsumtion av TV är så skadlig för barn som den allmänna inställ-
ningen ofta verkar vara. Margareta Rönnberg som är film- och barnkultursforskare har skrivit 
en bok med den kontroversiella titeln TV är bra för barn. Där anger hon några skäl till varför 
TV är bra för barn (Rönnberg 1997, s.18): 
 

• TV-figurer och deras handlingar är användbara som byggmaterial och kontrastvätska 
vid skapandet av barnets identitet, dess sociala band och grupptillhörighet. 

• TV underlättar ett ifrågasättande av stereotypa könsroller. 
• TV låter barnet bearbeta och utagera olika känslor (inte bara aggressioner) på ett ofar-

ligt sätt. 
• Mediet hjälper barnet att se saker och ting från olika perspektiv. 
• Det främjar barnets sociala och estetiska fantasi. 

 
Även om det inte är effekterna av TV-tittande som jag undersöker, är det ändå väsentligt att 
gå igenom vilka argument som kan finnas för och emot ett TV-tittande hos barn. 
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3. Forskning och teoretiska perspektiv 
 
Följande kapitel inleder jag med att beskriva vilka inriktningar som finns inom den tidigare 
forskningen kring området barn och medier. Bland annat förklaras användar- och effektstudier 
närmare. Efter det fortsätter jag med den teoretiska delen där stilvalör och semantik, urvals-
processen av nyhetsmaterial samt begreppet moralpanik förklaras och används som utgångs-
punkt för studien.   
 

3.1 Tidigare forskning 
Det utförs många undersökningar inom Medie- och kommunikationsvetenskapen. NORDI-
COM (the Nordic Information Centre for Media and Communication Research) är en doku-
mentationscentral för nordisk masskommunikationslitteratur och en guldgruva för forskning 
inom detta område. NORDICOM (the Nordic Information Centre for Media and Communica-
tion Research) grundades 1997 och är ett samarbetsorgan mellan de nordiska länderna. Det 
övergripande syftet med detta organ är att göra nordisk medie- och kommunikationsforskning 
synlig, både i och utanför Norden. (von Feilitzen 2001) Den bärande tanken i verksamheten är 
att en effektiv kunskapsförmedling är en förutsättning både för en fruktbar forskning om me-
dier, en konstruktiv mediepolitik och utveckling av mediebranschen. (Medieutveckling 2005 
2005, s.117)  
 
På deras hemsida finns mycket att ta del av gällande mediestatistik, bl. a kring struktur, ägan-
de, ekonomi och användningen av olika medier. De har även databaser rörande forskningslit-
teratur, pågående forskning samt forskningsinstitutioner. (www.nordicom.gu.se/) Statistikens 
uppgift är att beskriva verkligheten och peka på trender och nya företeelser i mediesystemet. 
Ungefär vart tredje år sammanställs arbetet med den svenska dokumentationen i en samlings-
publikation. (Medieutveckling 2005 s.117ff) 
 
Det finns något inom NORDICOM som kallas UNESCO International Clearinghouse. Detta 
är en organisation som samlar och dokumenterar forskning och annan information om barn, 
ungdomar och media i världen. Det kan röra sig om årsböcker, nyhetsbrev och forskningsar-
tiklar. Kortfattat kan man beskriva att Clearinghouse informerar diverse grupper om forsk-
ning kring barn, unga och media (särskilt med tyngdpunkt kring medievåld), forskning och 
arbeten gällande medieutbildning och barn/ungdomars deltagande i media samt mätning, ak-
tiviteter och forskning gällande barn och ungdomars mediemiljö (Ibid.) 
 
Ett stort antal artiklar som har skrivits av nätverkets deltagare i Clearinghouse och kvalifice-
rade forskare från hela världen har publicerats i Clearinghouses nyhetsbrev, årsböcker och 
andra publikationer. I databaser finns dessa artiklar indelade efter övergripande teman. Dessa 
teman delas in i följande områden: 
 

• Världens barn 
• Mediepåverkan 
• Lagförslag och regleringar 
• Avbildning av barn och unga 
• Medievåld 
• Annonsering/reklam 
• Medieinnehåll och medieproduktion 
• Medieåtkomst och medieanvändning 
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• Medieutbilning/Mediekunskap/Medvetenhet 
• Generell forskning kring barn, ungdom och media  
• Barn och ungdomars deltagande 
• Internet, dataspel (Medieutveckling 2005 s.117ff) 

 
Cecilia von Feilitzen forskar i ämnet och tar i sin bok Outlooks on children and media (2001) 
bl. a upp hur mediemiljön konstant ändras, barnens tillgång till media, hur mycket de använ-
der det, vilket medieinnehåll de föredrar samt dess påverkan och influering.  

3. 1.1 Användarstudier 
Vid en första överblick av ämnet medier och barn såg jag vissa tendenser kring vart forsk-
ningen lade sin fokus. En forskningsvinkel är hur mycket tid barn spenderar framför  
TV: n per dag. Ofta jämförs resultatet med andra medier såsom tidningsläsande och radio-
lyssnande.  
 
Utgångspunkten för traditionella effektundersökningar (som beskrivs närmare i avsnitt 3.1.2 
Effektstudier) är frågan ”Vad gör medierna med människor?”.  I användarstudier (även kallat 
användningsstudier) vänder man på frågan och undrar ”Vad gör människorna med medierna?” 
Man intresserar sig här för användandet av olika medier; omfång, val av innehåll och attityder 
till media och deras innehåll. Vilka behov ligger till grund för mediabruket, vilka motiv och 
förväntningar har människor på det de väljer att se, höra eller läsa? (Werner 1996, s.21) 
 
Rapporten Ungar & medier 2005 är tänkt att vara den första i en årlig serie av rapporter om 
ungas användning och upplevelser av medier. Rådet uttrycker att barnen och ungdomarna 
enligt resultatet visar att ”en klar majoritet har förmåga att balansera medieanvändning och 
andra aktiviteter i livet”. Undersökningen visar att på fritiden ägnar sig 78 % åt skolarbete, 
medan TV- video och dvd-tittande följer därefter med 66 %. Samma procentsats lyssnar på 
musik medan 64 % ägnar sig åt någon form av idrott. 56 % läser böcker och tidningar på friti-
den. (Poellinger SvD 2005) Forskningen kring medier kopplat till barn som målgrupp består 
alltså ofta i diverse statistiska undersökningar kring medievanor. På senare år fokuserar även 
forskning kring hur och varför man tittar på t ex våldsfilm. Vilka mer inriktningar som områ-
desforskningen har ska jag fortsätta presentera.  

3.1.2  Effektstudier 
När jag vidare går igenom tidigare forskning inom ämnet TV och barn, ser jag omedelbart att 
det främst är effekterna och medias påverkan som forskningen inriktats på. Enligt Gripsrud 
finns det de som hävdar att det egentliga skälet till varför man ska bedriva medieforskning är 
att medierna på ett eller annat sätt påverkar oss. Detta är dock ett diskutabelt påstående efter-
som påverkan kan betyda flera saker. Det är korrekt såtillvida att mediernas påverkan på pu-
bliken innefattar en stor del av både diskussionen och forskningen om medierna, och har så 
gjort särskilt de senaste hundra åren. (Gripsrud 2000, s.49) 
 
Boktitlar som Leka, leva eller teva eller Televisionsbarn från början av 1980-talet säger 
mycket om vilken inställning till barns TV-tittande som då var vanlig. I debatten kring vålds-
skildringar på TV som barn tittar på, är det inte så konstigt att man ensidigt såg på TV: ns 
skadliga effekter. Vid den här tiden togs barns TV-tittande ofta upp i samma andetag som 
våld och annat hemskt som är ångestframkallande för barnet. Följdfrågan blir då kring vilket 
ansvar föräldrar och samhället i stort har. Det tas även ofta upp att TV-program påverkar barn 
genom att visa konsumering av vissa saker som t ex kläder och leksaker. Jag fann bland annat 
studier kring hur barn- och ungdomsprogram analyserats för att se vilken bild programmen 
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gav av samhällen och människor, bl a vilka könsroller som förmedlats. Återigen handlar det 
om vilken effekt TV: n har och hur barnen påverkas av dess program. (Höijer & Nowak 1990, 
114f) Underhållningsvåld är en term som jag upptäckt används flitigt vid dessa undersök-
ningar. 
 
När det gäller forskning kring barn och TV/film berättar von Feilitzen att den har pågått sedan 
1920-talet och 3 000-4 000 studier kring påverkan av våldsamt innehåll i dessa medier finns 
enbart i USA. Många olika teorier och metoder har använts i dessa studier, men resultaten 
pekar i samma riktning, menar hon. I de flesta länder behövs forskning kring barn och media i 
det kontinuerligt förändrade medielandskapet. Hon anser också att forskningen bör utföras på 
respektive länders egna sociala och kulturella villkor samt en mer internationellt jämförande 
undersökning. Traditionellt sett har forskning om film och TV kretsat kring dess effekter på 
barn och ungdomar, deras aggressioner (aggression med betydelsen destruktiv) eller våld-
samma uppträdanden. Forskare har mestadels mätt fysisk aggression, vilket har resulterat i att 
de mest finner det hos pojkar eller ungdomar som tillhör arbetarklassen. Flickor och personer 
som tillhör medel- eller överklass kan uttrycka aggressioner på annat sätt, t ex verbalt, vilket 
forskning sällan tagit någon hänsyn till. (von Feilitzen s.109ff) 
 
Blackman & Walkerdine tar upp ett exempel kring masshysterin kring hur medier påverkar 
folk i allmänhet enligt press. En rubrik i den engelska lokaltidningen The News den 17:e au-
gusti 1995 löd: `Woman knifed sailor after getting idea from video killer´. Artikeltexten fort-
satte: A mother lured a sailor into a Portsmouth side street and stabbed him in the stomach 
after getting the idea from the sex thriller, Basic Instinct. Texten visar hur det är vanligt att 
diskutera, döma och utvärdera media. (2001, s.39f)  
 
Hur media kunde störa människors rationella utveckling och göra dem mer benägna att ut-
veckla ett primitivt och ociviliserat uppförande, blev ett objekt att studera inom psykologin. 
Medias så kallade odemokratiska tendenser kunde påverka de som var mer sårbara för dess 
effekter, huvudsakligen kvinnor och barn, särskilt de från fattiga familjer och olika etniska 
grupper. (Berry & Mitchell-Kernan 1982 se Blackman & Walkerdine s.39f)  

3.1.3 Ytterligare forskning 
En annan indirekt studie kring barn och TV, är hur familjen påverkar TV-tittandet och vice 
versa. Här finns det tre huvudsakliga typer av frågeställningar som framträtt i forskningen. 
Det första rör t ex vem som bestämmer när och vad barnen får se på TV. Den andra punkten 
rör vilka funktioner som TV fyller för familjen som helhet och den tredje punkten frågar hur 
TV-innehållet kan förändra familjemedlemmarnas uppfattningar om varandra. (Werner s.52f)  
 
Det finns studier där man även försöker få reda på förhållandet mellan förväntningar och den 
behovstillfredsställelse man som mediekonsument tycker sig få. Man vill med andra ord se i 
vilken grad mottagarens förväntningar påverkar de reaktioner som medieinnehållet ger upp-
hov till. Genom att kombinera bruksmodellen (användarstudier) med effektmodellen (effekt-
studier) kopplar man samman olika aspekter av mediebruk med frågan om effekter. Tanke-
gången är att attityder och förväntningar har betydelse för vilka effekterna av media blir. Var-
för och på vilket sätt barn och ungdomar utnyttjar olika typer av medieinnehåll förmodas på-
verka de ungas reaktioner och därmed vad medias effekt blir. (Werner s.22) 
 
Annan litteratur jag funnit kring ämnet TV och barn är titlar som TV – bundsförvant eller fi-
ende? (Gustafsson et al. 1995) som har utgivits av Våldsskildringsrådet. Här tas föräldrarnas 
ansvarsroll upp och hur man kan avgöra hur något på TV är otäckt eller farligt för barnet. De 
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nämner kort att det naturligtvis även finns positiva möjligheter som TV erbjuder. T ex bidrar 
den till vidgade vyer i fråga om att förstå samhället och andra kulturer samt kan ge utlopp för 
diverse känslor. TV fungerar på så sätt som en bundsförvant och ett komplement både till 
föräldrars och skolans uppgifter. Dock är det alltså främst TV: ns skadliga effekter som man 
inriktar sig på. (Gustafsson et al. s.10f) Boken innehåller huvudsakligen resultat av en under-
sökning med både föräldrar och barn som respondenter kring barnens TV-vanor. Samman-
fattningsvis visade studien att familjerna generellt inte tyckte att TV: n var ett problem för den 
egna familjen. (Ibid. s.118)  
 
Tidigare forskning kring innehållsanalys av artiklar finns naturligtvis i åtskilda ämnen. Dock 
har jag inte stött på någon som analyserar hur TV-tittandet i just dagstidningar belyses, och då 
heller inte med barn som fokusgrupp. Innehållsanalyser däremot av ett visst TV-program för 
barn eller en speciell TV-kanal för barn finns det också studier kring.  
 
Margareta Rönnberg har forskat i medievanor och hur barn uppfattar och reagerar på olika 
TV-program och hur TV i övrigt påverkar dem. Det är alltså effekterna som intresserar även 
henne, liksom ett stort antal andra forskare inom samma område. Hon anser att TV självklart 
påverkar oss men inte på det direkta sätt många befarar. TV gör att både barn och vuxna stan-
nar uppe alldeles för sent och får oss att tänka på olika saker. Den får oss att skratta och gråta 
eller känna stolthet över att ha begripit något speciellt. Tack vare TV: n får vi nya intressen 
och får ett ointresse över sådant vi redan kände till. Vi måste förstå TV-programmen men de 
måste ändå vara utmanande med en igenkänningsfaktor. Tittandet ger oss en känsla av tillhö-
righet eller insikten om vilka grupper vi inte vill tillhöra. Rönnberg ställer sig frågan hur me-
diet påverkar och hur stor del det har i varje tanke och handling. TV-tittandet utgör dock en-
dast en åttondel av barnets vakna tid och om budskapen från rutan skulle skilja sig från om-
givningens finns med andra ord gott om tid och tillfällen för vuxenvärlden att korrigera TV: 
ns inflytande. Moralen i media skiljer sig emellertid inte från den som är accepterad i samhäl-
let. Budskap som ”sanningen vara längst” och ”godheten besegrar ondskan” genomsyrar i 
stort sett alla program. (Rönnberg 1997, s.77)   
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3.2 Stilvalör och semantik 
Efter att ha presenterat vad den tidigare forskningen riktat in sig på när det gäller barn och 
medier går vi nu över till vilka teoretiska perspektiv jag kommer att använda mig av i min 
undersökning. Hur ser massmediernas språk ut och med vilka begrepp beskriver journalister-
na vår verklighet? 
 
Det första teoretiska perspektivet jag valt att utgå från är stilvalör. Med hjälp av orden kan vi 
beteckna tankar och föreställningar om verkligheten, samt uttrycka vår attityd gentemot det vi 
talar om och dem vi talar till. Det är denna faktor som kallas stilvalör. (Cassirer 2003, s.75) 
Stilvalör betecknar i första hand ordens värdeladdning, styrka och uttryck för känslor och ak-
tivitet. (Ibid. s.15) För att ge ett exempel på detta, kan man ta de olika benämningarna av ett 
barn som fötts utanför äktenskapet. Tidigare kallades det för ett oäkta barn, men det kunde 
likaväl benämnas horunge eller kärleksbarn beroende på talarens perspektiv på tillvaron och 
inställning till fallet. Horunge har en starkt nedvärderande stilvalör, medan kärleksbarn är 
positivt laddat.  
 
De variabler som i första hand bestämmer eller bidrar till ett ords stilvalör är enligt Cassirer: 
 

 Värde 
 Styrka 
 Känslor 
 Aktivitet 
 Bruklighet 
 Abstraktionsgrad 
 Överförd betydelse 
 Ord som förmedlar närhet respektive distans 

3.2.1 Värde och styrka 
Värde och styrka är de viktigaste och ofta samverkande komponenterna i det som konstituerar 
stilvalören. Horunge är inte bara nedvärderande (negativt laddat) utan det är det även i hög 
grad (dvs. starkt). Om vi delar upp ordet i de två sammansatta delarna finner vi att hor är ett 
gammalt svenska ord med en nedsättande betydelse i alla sammanhang, medan unge är nega-
tivt laddat endast i jämförelse med barn (”egna barn och andras ungar”). Kärleksbarn är posi-
tivt laddat, dock inte lika starkt positivt som horunge är negativt. För att ta ett annat exempel 
kan man nämna ordet dåligt vilket är negativt, medan ordet uselt är starkt negativt. (Ibid. s.75)  

3.2.2 Känslor och stämningar 
Känslor och stämningar ger orden som uttrycker dem en stilvalör som påverkar textens stäm-
ningsläge. I en artikel om en dödsolycka som Cassirer tar som exempel, förekommer ordet 
sorgeplatsen istället för ett väntat olycksplatsen. Känslobärande ord benämns emotiva eller 
expressiva. (Ibid s.76) 

3.2.3 Aktivitet 
Aktivitet kan räknas till stilvalören trots att den egentligen är ett specialfall av faktorn styrka; 
en rörelsekomponent i ordets betydelse kan förstärkas så att högre grad av aktivitet åstad-
koms. Orden förflytta sig, gå, springa, rusa, spurta är exempel på hur rörelsekomponenten 
förstärkt och gör aktivitetsgraden högre. Orden anger olika sätt att förflytta sig men den rele-
vanta skillnaden mellan att be någon gå och hämta något och springa och hämta något ligger i 
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hastigheten med vilken man önskar att personen ska förflytta sig. Eftersom de olika orden ger 
texten olika karaktär är det praktiskt att betrakta aktivitet som en beståndsdel i ordets stilvalör. 
(Cassirer s.76)   

3.2.4 Bruklighet 
Något som även påverkar ordets stilvalör är dess bruklighet. Det innefattar hur vanligt ett ord 
är, men även i vilka kombinationer och kontexter det förekommer. Klichéer och schabloner 
ger en text en särskild stilton medan ovanliga ord och fackuttryck kan rikta texten till en spe-
ciell målgrupp av läsare och då göra den svårläst för andra. Ord som används ofta är lätta, 
men vi kan dock inte dra någon slutsats att ord som används sällan är svåra. Som exempel kan 
anges ordet tandborste som varken är vanligt i tal eller skrift, men som är ett självklart be-
grepp för alla. Kollokationer innebär att vissa ord normalt förekommer i kombinationer dvs. 
vilka substantiv ett visst adjektiv vanligen används som bestämning till. Ordet förtjusande 
används t ex om kvinnor eller barn men dock inte vanligen om manspersoner. Exempelvis 
”En förtjusande kvinna”. (Ibid. s.76f) 

3.2.5 Ordens grad av abstraktion respektive konkretion 
Graden av betydelseomfång hos de ord som förekommer i en text påverkar textens stil. En 
lagtext idag är allmängiltig och tar ej upp konkreta exempel. Våra gamla landskapslagar ge-
staltade däremot konkreta exempel där lagmännen fick dra egna slutsatser om liknande fall.  
   Expressiva anföringsverb kan förmedla information om det sätt på vilket det sagda sägs på: 
”Det där vill jag helst inte uttala mig om, knep han igen munnen.”  (Ibid. s.77f) 

3.2.6 Överförd betydelse 
Stilvalören förstärks i överförd betydelse, dvs. i liknelser och metaforer. Om metaforen får 
någon effekt beror i första hand på hur vanlig den metaforiska användningen är. T ex upplevs 
ben på stolar inte längre som någon metafor och har därför inte någon stilistisk verkan. Att 
”kasta i sig maten” eller ”kasta in en växel” används däremot metaforiskt och är mycket mer 
betonad. (Ibid. s.78f) 

3.2.7 Närhet respektive distans 
I vårt förhållande till andra människor finns det närhet och distans. Distans syftar till främ-
lingsskap av olika slag såsom ord som högaktning, respekt och fruktan. Närhet är svårare att 
beskriva eftersom det innefattar många nyanser. T ex finns det flera varianter: fader, far, farsa 
där det sistnämnda ger intrycket av mest närhet. Far uttrycker i sin tur mer högaktning medan 
fader idag endast används i religiös kontext. (Ibid. s.79)   

3.2.8 Personlig och opersonlig stil 
Det finns en stor spännvidd mellan det personliga samtalet och den opersonliga officiella sti-
len. Förordningar och stadgar måste ha en generell betydelse och har därför en opersonlig 
form. Opersonlig stil i mindre utpräglad form kan man finna dagligen i t ex dagstidningarnas 
ledare. Den personliga stilen (inte med innebörden originell) arbetar med egennamn och 
smeknamn och personliga pronomen i första och andra person. Den personliga stilen använ-
der ord med vardagligare stilnivå och undviker inte heller ord med stark känsloladdning. 
(Ibid. s.80f) 
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3.2.9 Stilskillnader mellan ”synonymer” 
Ord som kan referera till samma begrepp eller föremål, dvs. synonymer, uppvisar nästan alltid 
skillnader. Ibland är skillnaderna påtagliga, ibland subtila och svårbeskrivbara. Att det finns 
flera alternativa uttryck för liknande fenomen är en följd av vår vilja att inte bara kommunice-
ra fakta och synpunkter utan samtidigt också uttrycka värderingar och attityder så precist som 
möjligt. (Cassirer s.82) 

3.2.10 Stilistisk smitta 
Stilvalören är lexikaliserad om ordet har en positiv, negativ, stark, svag eller känslofärgad 
betydelse i språkets lexikon2. Andra ord får sin stilvalör i och av kontexten. De betydelse-
komponenter som vi betecknar som ordets stilvalör blir lättare påverkade av kontexten än 
andra och lexikaliskt starkt laddade ord smittar ner de neutrala. Svårigheten när det gäller 
denna påverkans- eller smitteori är att avgöra vilka ord och uttryck som är de påverkande och 
vilka som är de påverkade. Det finns därför två principer: det som vi förnimmer först kommer 
att prägla det vi förnimmer därefter och starka ord påverkar mindre starkt laddade. (Ibid. s.83) 

3.2.11 Förändringar i stilvalör 
Språket i ett samhälle förändras eftersom samhället förändras. Ordens betydelse samt dess 
stilvalör ändras ofta med tiden. Många av de fula orden som inte kunde sägas offentligt för ett 
halvt sekel sedan används idag ganska ogenerat och har förlorat det mesta av laddningen. Ord 
som tidigare hade en positiv stilvalör som uppfostran, ordning och disciplin har fått en myck-
et tvivelaktig klang. Dock är det kontexten som avgör den eventuellt negativa stilvalörens 
styrka. (Ibid. s.85)   

3.2.12 Att analysera text 
Det är ordvalet som bär argumentationen. När det väl genom ett ”färgat” ordval har satts eti-
ketter på verklighetens personer och företeelser är det mottagaren som ställs inför svårigheten 
att omdefiniera definitionerna och premisserna som sändaren har etablerat. För att analysera 
en text kan man göra ordlistor utifrån den. T ex kan det vara användbart att söka efter ord som 
härstammar från samma betydelsefält (krigsuttryck, klädseluttryck osv.) och sedan se hur för-
delningen mellan textens aktörer är. Man kan även skriva textens ordval i två kolumner: Den 
ena med ord som används om dem som sändaren ”håller med” och den andra om dem som 
sändaren är emot. Efter det är det möjligt att se mönstret som uppstår. T ex kan ordet ”skollä-
rare” användas i stället för lärare för att få fram ett negativt ord som rymmer människors sam-
lade frustrationer från deras egen tid i skolan plus det som tillkommit från möten med deras 
barns lärare. (Drotner et. al. 1996, s.166) 

3.2.13 Semantik 
Efter att vi nu gått igenom vad stilistik och stilvalör innebär är det ofrånkomligt att även kort-
fattat komma in på semantiken och dess innebörd.  
 
Semantiken är den gren inom språkvetenskapen som undersöker betydelse – inte vad ord be-
tyder utan hur de betyder och hur det kommer sig att ord, satser, meningar och texter betyder. 
Betydandet sker i hjärnan och är bara åtkomligt genom introspektion eller spekulation. Pa-
radoxen ”ord betyder inte, det är vi som betyder orden” innebär att det är vi som använder 
orden som ger dem deras betydelse och inte minst innebörd. Innebörd är en term för vad ett 
ord/uttryck fyller för meningsbärande funktion i ett visst sammanhang. (Cassirer s.107) 
                                                 
2Med lexikon betecknas i den språkvetenskapliga terminologin dels ordförrådet vi individuellt har i huvudet, dels 
ett språks totala, tänkbara ordförråd. 
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De delar som bygger upp ett ords stilvalör kan nämligen ofta även betecknas som semantiska 
komponenter, vilka är mer beroende av sammanhanget än andra. En metafor (liknelse), ironi 
eller paradox i en text manipulerar innebörden av ord och uttryck och berör således även den 
semantiska dimensionen av språket. (Cassirer s.107) 
 
Semiotisk analys av mediebudskap har ansetts som en spännande och givande verksamhet. 
Det är en uppfattning som i många år varit rådande ibland de akademiska medieanalytiker 
som analyserat mediebudskap. Detta för läsarnas vägnar för att lyfta fram betydelsepåverkan 
som bilder och texter kan förmodas ha på mottagarna. Semiotiska analyser har på senare år 
ökat särskilt då de utförts å sändarnas vägnar genom reklam- och marknadsföringspersonal 
uppmärksammat dess verktyg.  

3.2.14 Denotationer, konnotationer och metaforer 
Som regel är det mycket fruktbart att analysera mediebudskap med hjälp av begreppen deno-
tation och konnotation, genom att de hjälper en att göra detaljerade iakttagelser av text och 
bilder.  
 
I en denotativ analys registrerar man först vilka tecken texten använder sig av och deras 
”neutrala” betydelse. I en konnotativ analys ställer man frågorna vilka kulturella betydelser 
och värdeladdningar som tecknen bär med sig som bibetydelser. För att ge ett exempel så kan 
det neutrala ordet pälsjacka i en svensk roman konnotera rikedom eller lyx vilket det inte kan-
ske skulle göra i en kultur där alla går klädda i päls. (Drotner et al. s.203f) 
 
I vardagsspråk kan konnotation dels betyda en antingen positiv eller negativ värdeladdning 
av ett ord, dels ha en mer specifik betydelse. I bägge fall kan dessa bibetydelser ha karaktär av 
antingen helt individuella eller kulturellt gemensamma associationer. Då det är kulturellt 
gemensamt är en konnotation en betydelse som är gemensam för ett språksamfund. Den byg-
ger på en underliggande denotation och kan inte reduceras till att bara handla om värdeladd-
ning. För att ge ett exempel kan man ta ordet abort som undviks att användas inom FN efter-
som en del abortmotståndare helt enkelt konnoterar mord. Alltså har konnotationen alltid ett 
egentligt innehåll. (Ibid. s.201f) Då den denotativa nivån är fixerad av vissa kulturella koder, 
så är den konnotativa nivån betydligt mer öppen för tolkningar. Den är betydligt mer beroen-
de av uttolkarens kunskap, erfarenhet och kultur. (Sandberg 2004 s.95) 
 
Begrepp som denotation och konnotation kan t ex användas när man skapar reklam. (Drotner 
et. el. s.211f) Problemet med många medieanalyser kan vara om härledda konnotationer i en 
text verkligen är de som uppstår hos empiriska mottagare. Det finns dock en sparsam forsk-
ning inom detta fält vilket tyder på att konnotationsanalysen utöver det teoretiska problemet 
även står inför ett empiriskt problem. En lycklig familj i en reklambild skapar konnotativa 
koder som ger ett intryck av att familjen som institution är platsen för lycka och blir därmed 
en del i en familjeideologi. Semiotiken avslöjar att konnotationer är något som skapats av 
kulturen och är inte någon naturgiven sanning. Problemet med medieanalyser kan vara om 
härledda konnotationer i en text verkligen är de som uppstår hos empiriska mottagare. Dock 
är begreppen denotation och konnotation mycket användbara redskap i praktisk medieanalys. 
(Ibid. s.204f) 
 
Genom att studera vilka metaforer som används i texter kan man lära sig något om hur vi 
tänker men som kanske inte ordagrant uttrycks. Metaforanalysen inriktar sig på texters inne-
bördsaspekt. En metafor beskriver något i termer av något annat som det inte är, dvs. den 
överför betydelse från ett område till ett annat. Liknelser som hävdar att ”familjer är som 
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fängelser” är nära metaforer men skiljer sig från dem genom att tydligt uttrycka att det är frå-
ga om en tankemässig överföring. (Bergström & Boréus 2000, s.179ff) Metaforer är inte bara 
ytliga språkfenomen, utan de är verktyg vi använder, medvetet och omedvetet, för att förstå 
vår omvärld. De är viktiga därför att de säger något om mer grundläggande sätt att uppfatta 
världen i en speciell språkgemenskap. Accepterar man en viss metafor har man också accepte-
rat ett visst sätt att förstå t ex ett samhällsfenomen. Exempel på metaforer är uttryck som ”att 
arbeta i motvind”. Man kan fråga sig i vilka andra sammanhang uttrycken används. När det 
gäller uttrycket ”att arbeta i motvind” är det tydligt att det används även i helt andra sam-
manhang än när man pratar om att arbete känns besvärligt – nämligen när det faktiskt blåser i 
motvind. En metafor kan ibland kännas igen på att en bokstavlig tolkning av uttrycket blir 
orimlig i sammanhanget, falsk eller bisarr. Oftast bör sammanhanget ge tillräcklig informa-
tion. (Ibid. s.182, 193) 
 
Metaforer kan vara mer eller mindre aktiva. Vissa inaktiva metaforer uppfattas lättare som 
metaforer än andra. När man bläddrar i dagstidningar kan man se exempel på inaktiva metafo-
rer som ”barnen dränks i TV-reklam”, ”han går i sin fars fotspår” eller ”lagen som förbjuder 
TV-reklam till barn är full av kryphål”. Aktiva metaforer är sådana som inte är konventionella 
i språket. Dess innebörd måste därför tolkas från sammanhanget i en aktiv process hos motta-
garen. Nyhetsjournalistiken verkar inte vara en genre som är speciellt rik på metaforer, medan 
det i politisk retorik är mycket vanligare. På kultursidorna kan de också påträffas, eftersom 
det är en arena med högre stilistiska ambitioner. I första hand används aktiva metaforer för att 
tolka avsändarens medvetna budskap. De kan även läsas som argument för att något bör för-
stås i termer av något annat. Därför liknar de liknelser mer än vad de inaktiva metaforerna 
gör. (Ibid. s.186f) Liknelser i sin tur beskriver ofta hur något är och är tydligare än metaforer; 
t ex ”du är som en ros”.  

 17



3.2.15 Karaktäristiska drag i stilarter i dagstidningen 
En dagstidnings innehåll består av flera olika typer av text. Nedan finns en tabell över sex 
olika texttypers innebörd och karaktäristiska delar. (Cassirer s.97)  
 
Tabell 3.2.15 Stilarter i dagstidningar 
 

SPRÅK, STRUKTUR 

 
 

Orden 
 

Menings- och sats-
byggnad Övrigt 

Ledare 

Tämligen hög stilnivå. 
Ofta med inslag av 
främmande ord. Oper-
sonlig. 

I morgonpress fort-
farande ibland med 
inslag av hypotax.3  

Ofta inslag av polemisk stil, i morgontid-
ningar i allmänhet städad. Politisk person-
förföljelse tycks vara tillåten. Den resp. 
tiningens politiska färg får ses som under-
förstådd värdepremiss.  
 

Kultur 

Ofta beskylld för ”fi-
konspråk” dvs. främ-
mande svåra ord, fack-
termer; i recensioner 
givetvis värderingsord. 
 

Kan vara ganska 
komplicerad. Hopning och variation. Allusioner, citat. 

Nyheter, 
Notiser 

Neutralt (pseudoobjek-
tivt) 
Ordval; inga värdelad-
dade ord 

Koncentrationen kan 
medföra hypotax 
och relativt långa 
meningar.  

Strävan efter objektivitet eller sken därav; 
perspektivmarkörer kan uppträda. Mycket 
centrerad till textens centrala motiv. En 
notis är uppbyggd av svaren på frågorna 
när, var, vem, hur, varför, konsekvens? 
Det viktigaste placeras i ingressen. Ju 
senare i notisen/artikeln ju oviktigare 
stoff. 
 

Kåserier 

Övervägande talspråk-
liga (enkla) ord, ibland 
dock (ironiskt) inslag 
av äldre former. 
 

Enkel, starkt bero-
ende av den indivi-
duelle författaren. 

Inte sällan ironisk distans till ämnet. När-
het i tid, rum, person. Kort. 

Sport 

Specialspråk: termer, 
smeknamn, förkort-
ningar, krigsmetaforik. 
Värderingar. Starkt 
känsloladdade ord. 
 

Kan egendomligt 
nog inte så sällan 
vara hypotaktisk och 
komplicerad. 

Obegripligt för den oinvigde. Sporten 
framställs som det enda väsenliga i uni-
versum. 

 

                                                 
3 Hypotax – (komplicerad) satsfogning med en överordnad och en eller flera underordnade satser (Bra Böckers 
ordbok 1999, s.653.)  
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3.3 Urvalsprocessen av nyhetsmaterial 
I mitt teoretiska perspektiv utgår jag även från urvalet av nyheter i massmedia. Detta kan sä-
gas vara en klassisk gren inom Medie- och kommunikationsforskningen där urvalsprocessen 
visar vad som ska tas upp. Slutresultatet av denna urvalsprocess har uppmärksammats av ett 
flertal forskare.  
 
Man bör poängtera att det finns en skillnad mellan vilket nyhetsmedium som används och 
nyheterna måste vara anpassade till de speciella krav som finns inom varje nyhetsmedium och 
dess format. (Hvitfeldt 1989, s.69) 

3.3.1 Nyhetsvärdering 
Hvitfeldt visar att vissa nyheter har större chans att bli nyhetsmaterial än andra. Genom att 
urskilja vissa egenskaper kan man rangordna vilka ämne som har störst sannolikhet att upp-
märksammas av tidningar. I hans studier gäller det vad som visas på förstasidorna: 
 

1. Händelser som utspelas inom sakområdena politik och ekonomi samt brott och olyck-
or. 

2. Händelserna är ofta viktiga eller relevanta.  
3. Händelserna handlar om olika slag av avvikelser, inte det normala eller konstanta. 
4. Händelserna utspelas på kort avstånd i olika dimensioner till mediets spridningsområ-

de. 
5. Händelserna är på olika sätt konstanta med journalisternas och publikens värderingar. 
6. Händelserna handlar om olika slag av eliter. 
7. Händelserna är begripliga (på ytan) för respektive nyhetsmediums publik.  
8. Händelserna berör enskilda personer. 
 

Denna rangordning av nyhetsmaterial kan jämföras med beslutsprocessen av vad som hamnar 
i DN Debatt (bilaga 2). 
 
Det är sällan som nyheter innehåller alla dessa punkter, men ju fler av dessa egenskaper en 
händelse har, desto högre nyhetsvärde har den. Händelsebegreppet är dock mycket oklart. 
Dessutom uppmärksammas inte bara händelser med de innebörder ordet vanligtvis har. I 
verkligheten sker urval av nyheter på flera nivåer och i flera dimensioner. Dessutom är inte 
händelseinriktningen hos nyheter lika framträdande som tidigare antagits. (Hvitfeldt s.64ff) 
Delvis griper dock de olika egenskaperna in i varandra och delvis är de konsekvenser av var-
andra. T ex är konsonans och kort kulturellt avstånd till stor del två sidor av samma sak. Då 
de är konsekvenser av varandra innebär det att egenskaperna befinner sig på olika nivåer. Pri-
oriteringen av områden som politik och ekonomi är delvis en följd av prioriteringen av vikt 
och relevans. Prioriteringen av brott och olyckor är delvis en följd av prioriteringen av egen-
skaperna avvikelser, inriktning på enskilda personer och enkelhet. Sakområden med lågt ny-
hetsvärde är t ex teknik och kultur. Vi kan med andra ord se att nyhetsurvalet har utgått från 
urvalsprocessens slutresultat. 
 
Västerländsk och svensk journalistik har ofta kritiserats för att vara händelseinriktad. Det är 
ofta yttre händelseförlopp vars början och slut klart kan urskiljas som mest uppmärksammas i 
media. I så fall skulle detta innebära att viktiga delar utelämnas, såsom t ex bakgrundsbe-
skrivningar och sammanhang. Konsekvenserna blir att nyhetspubliken får ta del av fragmenta-
riska bilder av verkligheten utan orsaker och samband med andra händelser. Händelsen sker i 
ett tomrum och framstår som avslutat när också nyhetsbevakningen är avslutad. Hvitfeldt po-
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ängterar att denna kritik dock är något orättvis för svensk dagspress. En händelse kan ytterli-
gare definieras som något som sker snabbt, är konkret, synlig och avgränsad i tid. (Hvitfeldt 
s.66)    

3.3.2 Vikt och intresse 
Händelser och förhållanden beskrivs normalt inte utifrån något helhetsperspektiv utan ny-
hetsmedierna gör ett urval där de väljer infallsvinklar och väljer ut särskilda personer. Att 
händelser och förhållanden som påverkar människors liv eller existensvillkor skulle dominera 
nyhetsförmedlingen är kanske lätt att tro. Det är inte alltid på detta sätt. (Ibid. s.67f)   
 
Idealet är att en viktig nyhet också är intressant och alla journalister lär sig att urskilja dessa 
kvaliteter hos nyheter. I själva verket är dock termerna meningslösa eftersom de måste relate-
ras till för vem eller vad de är viktiga eller intressanta. I praktiken görs detta av nyhetsbedö-
marna. Bedömningar av vikt tillämpas både på aktörer och aktiviteter. De intressanta nyheter-
na används av två skäl: För det första är viktiga nyheter ofta dåliga nyheter och måste balan-
seras av nyheter som antingen är positiva eller lätta. En nyhetstidning (eller ett nyhetspro-
gram) måste även vara balanserad som helhet. Det måste presenteras en varierad uppsättning 
nyheter som gör att publikens uppmärksamhet uppehålls bäst. Det måste finnas en ämnesmäs-
sig, geografisk och politisk balans och innehållet måste vända sig till olika åldersgrupper. In-
tressanta nyheter är dessutom tidlösa och kan användas när man måste göra omdisponeringar i 
sista stund. (Ibid. s.69ff) 
  
De intressanta nyheterna handlar om människor, antingen vanliga i ovanliga situationer eller 
offentliga personer som agerar på ett icke-offentligt sätt eller som vanliga människor. Nyheter 
med mänskligt intresse är vanligt. Då handlar de om människor som gått igenom ovanliga 
upplevelser vilka väcker sympati, beundran eller sorg hos publiken. Intressanta nyheter tar 
dessutom upp aktörer eller aktiviteter som nyhetsbedömarna ogillar, vanligtvis på grund av att 
de bryter mot de värderingar som finns. Alla former av överraskningar bildar intressanta ny-
heter. (Ibid s.69) 
 
Dessutom eftersträvar journalisterna att nyheterna ska vara så aktuella som möjligt och ha hög 
kvalitet. Även den interna aktualiteten bedöms, dvs. om nyheten i fråga är ny för journalisten 
själv och därigenom bedöms vara det för den övriga publiken. Därigenom kan händelsen i sig 
vara gammal och journalisterna skapar aktualiteten. (Ibid. s.69f)  
 
Det förekommer ett så kallat upprepningstabu inom journalistiken. Det innebär att nyheter 
bedöms som upprepningar om liknande nyheter med samma infallsvinkel och slutsatser pub-
liceras inom en viss tidsperiod. Nyheter kan också bedömas som avslagna. En sådan nyhet 
kan bli fräsch igen om nya aktörer eller aktiviteter involveras. Oftast blir dock artikel fräsch 
genom att journalisterna ger ämnet en ny infallsvinkel. (Ibid. s.70)  
 
Ju mindre viktig, intressant eller aktuell en nyhet är, desto mer måste nyhetsbedömarna ta 
hänsyn till nyhetens kvalitet. Detta bedöms på olika sätt med hjälp av olika höjdpunkter. Ac-
tion är den mest lättillgängliga höjdpunkten där högt tempo tros fånga publiken. Dock inne-
håller inte de flesta nyheter så mycket action och därför försöker journalisterna sätta till så 
mycket som möjligt under den journalistiska bearbetningen. Den andra höjdpunkten gäller 
fullständighet. Alla tänkbara vinklar bör ha prövats, alla tillgängliga källor ska ha konsulte-
rats, alla viktiga frågeställningar ska ha behandlats och alla möjliga höjdpunkter ska ha utnytt-
jats. Den tredje höjdpunkten innefattar att en nyhet måste ha en poäng. Nyhetsberättelsen bör 
strategiskt ta fram sällsynta dramatiska inslag mellan mindre sällsynta. (Ibid. s.70f)    
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3.3.3 Avvikelser 
Det är inte ofta som nyheter beskriver vardagliga händelser eller konstanta förhållanden. Det 
är snarare avvikelser av något slag som blir nyheter. Nyheter handlar kort och gott om sensa-
tioner och överraskningar. Dock är dessa begrepp mycket vaga. En sensationell händelse kan 
beskrivas som oväntad och ovanlig samt att den sensationella effekten ofta blir större ju snab-
bare någonting sker och att den blir större när någonting just har inträffat eller är på väg att 
inträffa. Sensation kan även innebära olyckor, kris, brott mot lagar, moralkoder eller att två 
eller flera parter ställs mot varandra. Graden av sensation ökar ju fler som är inblandade. På 
de sex upplagemässigt största morgontidningarnas förstasidor har en majoritet av artiklarna 
sensationsinslag av denna typ. För kvällstidningar är siffran 90 %. (Hvitfeldt s.71f)   
 
Överraskningsmomentet i en nyhetsartikel kan naturligtvis vara av flera olika varianter. Över-
raskning är även det ett begrepp vars betydelse är omtvistad. En förklaring kan vara att det är 
en faktor av dynamik vilken är en aspekt på den strukturella karaktären hos en händelse eller 
ett händelseförlopp. Det finns oväntade händelser som inte kan förutsägas var och när de äger 
rum, t ex olyckor. Det finns även händelser med oförutsebart förlopp och/eller oförutsägbar 
upplösning. Slutligen finns det även ovanliga händelser gällande frekvens eller resultat. För-
hållanden eller händelser som uppvisar inslag av sensation eller överraskning har stor chans 
att passera genom nyhetsvärderingsprocessens olika moment. På de sex största dagstidningar-
nas förstasidor har hälften av samtliga artiklar och 86 % av samtliga huvudartiklar inslag av 
överraskningsmoment. Därmed tyder det på att det inte bara är i radio och TV som egenska-
pen överraskning ger nyhetsvärde. Generellt är det avvikande händelser och förhållanden där 
inslag av sensation och överraskning ingår, som prioriteras av nyhetsmedierna. Ju mer de har 
av dessa inslag desto större är deras nyhetsvärde. Konsekvensen blir att den bild av verklighe-
ten som förmedlas är förvrängd i alla de dimensioner som bedöms av begreppen sensation och 
överraskning.  
(Ibid. s.72)  

3.3.4 Avstånd och konsonans 
Ju kortare avståndet är till händelser och förhållanden i verkligheten desto större är sannolik-
heten att de ska uppmärksammas av nyhetsmedierna. Avstånd kan dock betyda i rum, kultur 
och tid. Tidsdimensionen är självklar och aktualitetskravet ligger i själva begreppet nyhet oh 
är ett övergripande kriterium på nyhetsvärde. Aktualitet kan tolkas kräva att en händelse ska 
ha inträffat inom de senaste 24 timmarna och under denna tid ska sådant ha skett som kan 
betraktas som uppkomst och avslutning. Även pågående händelseförlopp är indelade i 24 
timmar långa fristående segment. Mediets rytm påverkar tidsperspektivet hos de händelser 
som uppmärksammas och händelser som tillhör föregående period har lågt nyhetsvärde. (Ibid. 
s.73) 
 
Det geografiska avståndet mellan ett nyhetsmediums spridningsområde och den plats där nå-
got hänt är av betydelse för nyhetsvärdet. Det som händer innanför spridningsområdet har 
större nyhetsvärde än det som händer utanför spridningsområdet om allt annat är konstant. 
Även i ett internationellt perspektiv framträder detta mönster men då har dock det kulturella 
avståndet en större betydelse. Denna kulturella aspekt innebär att människor har lättare att 
identifiera sig med människor som lever under samma villkor och har likartade värderingar 
som de själva. Många förhållanden och händelser som utspelas på långt kulturellt avstånd blir 
meningslösa därför att de upplevs som främmande av publiken. (Ibid. s.73) 
 
Ofta finns det en koppling mellan geografiskt och kulturellt avstånd och i de fall de förekom-
mer verkar det kulturella avståndet vara viktigare för nyhetsvärdet än det geografiska. För de 
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sex största svenska dagstidningarna gäller att ju närmare en tidnings utgivningsort en händelse 
utspelas, desto större sannolikhet för att den ska hamna på förstasidan och bli huvudartikel. 
(Hvitfeldt. s.74)  
 
En annan aspekt på konsonans är i relation till vem. Nyhetsmediernas publik är heterogen och 
människor gör olika, ibland även motsatta tolkningar av det massmedierna presenterar. Hän-
delser, förhållanden och mänskliga beteenden som uppfattas som naturliga och positiva av 
vissa människor i en viss situation kan uppfattas som onaturliga och negativa av andra i en 
annan situation. Nyheternas ideologi och världsbild borde motsvara världsbilden hos majori-
teten av deras publik. Liksom de brittiska medierna vänder sig även de svenska till en medel-
klasspublik där händelser och förhållanden i verkligheten väljs ut och bearbetas från ett sådant 
perspektiv. (Ibid. s.75) 
 
En del avvikelser förmedlas inte även om nyheter ibland handlar om andra avvikelser. På nå-
got sätt måste händelserna vara konsekventa med värderingarna hos publiken. De avvikelser 
som presenteras som nyheter får däremot inte vara alltför avvikande för publiken, utan de 
måste gå att känna igen och kunna kombineras med nyhetspublikens världsbild. (Ibid. s.76) 
 
En annan aspekt på konsonans är tematisering, vilket innebär att händelser och förhållanden 
som uppmärksammas i nyhetsmedierna kan delas in i olika problem- eller händelsefält. Var 
och en av de enskilda händelser eller förhållanden som ingår i dessa har något slags samband 
med varandra. Dessa teman förändras kontinuerligt. Orsaken till att vissa teman förekommer 
vid en viss tidpunkt i nyhetsmedierna är dock ganska outredda. En orsak till uppkomsten av 
nya teman kan bl a vara påtryckningar och manipulation från intresseorganisationer eller poli-
tiska organisationer som har ett intresse av att nyhetsmedierna uppmärksammar en viss fråga. 
En annan möjlig orsak kan vara de kollektiva värderingarna i journalistkåren, dvs. nyhetsideo-
login. Dessutom har publikens attityder och förväntningar naturligtvis betydelse, men dessa 
kan vara orsakade av medierna eller faktorer utanför dessa. Även slumpen spelar in när nya 
teman uppstår i nyhetsmedierna. (Ibid.)  

3.3.5 Elitinriktning 
Ju mer en händelse berör en elitperson och/eller en elitnation desto sannolikare är det att den 
blir en nyhet. I samband med detta nämns begreppet status där fyra faktorer framhålls: regio-
nal centralitet, nationell centralitet, personligt inflytande, dvs. de deltagande personernas poli-
tiska makt samt prominens, dvs. hur känd en person är. (Ibid. s.77)  
 
Med inriktning på inrikesnyheter görs bedömningar utifrån fyra kriterier. Nyheterna är viktiga 
om de uppfyller ett av dessa och ökar om de uppfyller fler och man ser att kriterierna medför 
tydlig elitorientering.  
 

• Ställning eller status i statliga eller andra hierarkier 
• Betydelse för nationen och nationens intressen 
• Betydelse för antal människor   
• Betydelse i det förgångna eller för framtiden  
 

I huvudartiklarna på den svenska pressens framsidor tillhör de vanligaste huvudpersonerna 
den nationella eller internationella eliten. Personer ur den administrativa, politiska eller eko-
nomiska eliten är också källor i dessa artiklar. Bland de muntliga källorna är elitpersoner dub-
belt så vanliga som de andra muntliga källorna tillsammans. Slutsatsen blir att sannolikheten 
för att en artikel ska placeras på framträdande plats ökar om den har elitpersoner som källor. 

 22



Samma bild gäller ifråga om nationer. Det är främst i-länder som dominerar nyhetsflödet, 
medan u-länder får en mycket begränsad uppmärksamhet. De länder som har en stark ekono-
misk och därmed en stark politisk ställning är också de som får störst uppmärksamhet. (Hvit-
feldt s.77f)  
 
Det är med andra ord troligt att elitanknytning i alla dimensioner, exempelvis koppling till 
enskilda personer, institutioner och nationer, samt på alla nivåer, dvs. lokalt, nationellt och 
internationellt, ger nyhetsvärde åt händelser och förhållanden. Journalistiken har till uppgift 
förutom att informera om händelser och förhållanden, även att granska eller övervaka de som 
har makt. Således blir effekten elitorientering. (Ibid. s.78) 

3.3.6 Begriplighet 
Nyheter måste naturligtvis vara begripliga för sin publik, vilket innebär att begripliga nyheter 
prioriteras framför sådana händelser och förhållanden som är svårbegripliga. Tre dimensioner 
är centrala i detta sammanhang med tanke på nyhetsvärde. Dessa är en enkel struktur, kort 
tidsperspektiv samt personorientering. 
 
En enkel struktur innebär en strävan att uppmärksamma händelser och förhållanden med en-
kel struktur eller att vid den journalistiska bearbetningen förenkla de komplicerade händelser 
och förhållanden som måste presenteras. De följer ett överskådligt, allmänt känt, ofta rituellt 
mönster. Få parter eller intressen är inblandade. Slutligen har även enkla händelser ett över-
skådligt tema och inga underteman eller undantag.  
 
Enkelheten grundar sig på igenkännlighet av fakta och ett stereotypt förlopp. Igenkännlighe-
ten hos händelser och förhållanden beror främst på dels nyhetspublikens allmänna kunskaper, 
dels på de förväntningar på och den kännedom om vissa slag av händelser och förhållanden 
som nyhetspubliken internaliserat genom tidigare exponering av massmediernas nyhetsinne-
håll. Igenkännligheten utgår med andra ord från publiken medan de övriga tre faktorerna utgår 
från verkligheten. Enkel struktur hos händelser i verkligheten borde också innebära att de 
händelser som uppmärksammas i själva verket beskrivs på ett ytplan. (Ibid. s.78ff) 
 
Händelser som utspelas under kort tid, men som alltså samtidigt är en del av ett tema, anses 
vidare med större sannolikhet bli uppmärksammat av nyhetsmedierna. Exempelvis skulle 
jordbävning, som utspelas snabbt, ha betydligt större chans att hamna i svenska nyhetsmedier 
än svältkatastrofer som utspelas på samma geografiska och kulturella avstånd och har jämför-
bart antal inblandade personer. Klart avgränsbara händelser är dock snarast undantag i det 
verkliga livet. Nyhetsrapporteringen av händelser och förhållanden i verkligheten initieras 
ofta av händelser med kort tidsperspektiv men nyhetsrapporteringen följer sällan detta tids-
perspektiv, utan arbetar med tidsgränser som saknar motsvarighet i verkligheten. (Ibid. s.80f)  

3.3.7 Personorientering 
Inom journalistiken är inriktningen på personer central. Den styr både urval och journalistisk 
form. Nyhetsinslag som handlar om enskilda personer har större nyhetsvärde än nyhetsinslag 
som inte gör det. Nyhetsvärdet ökar ytterligare om dessa personer tillhör den lokala, nationel-
la eller internationella ekonomiska, politiska eller administrativa eliten.  
 
Händelser kan exempelvis ha enskilda personer som medelpunkt eller orsak. Ett nyhetsinslag 
kan t ex vara personorienterat i varierande grad och det kan vara helt opersonligt. I det senare 
fallet kan nyheten handla om opersonliga strukturella skeenden och sakförhållanden eller att 
abstrakta händelseförlopp är nyhetens medelpunkt. En låg grad av personorientering innebär 
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att en nyhet är övervägande abstrakt, strukturella skeenden står i förgrunden men personer 
deltar och nämns. Det finns även delvis abstrakta nyhetsinslag där de handlande personerna 
står i förgrunden. Slutligen kan en eller flera personer vara nyhetsinslagets handlande subjekt, 
orsak eller medelpunkt, vilket gör det till de mest personorienterade nyhetsinslagen. Vanligen 
uppfattas det att de strukturella skeendena i svenska och västerländska nyhetsmedier fram-
ställs mest som att de handlar om personer eller att personerna är orsak eller medelpunkt. 
(Hvitfeldt s.81) 
 
Inriktningen på personer är en urvals- och bearbetningsfråga. Först prioriteras händelser som 
handlar om enskilda personer (personorientering). För det andra bearbetas kollektiva händel-
ser så att det förefaller som om de handlar om enskilda personer (personifiering). Ju mer känd 
en person är desto mer utrymme får han/hon i press, radio och TV. Ju mer en person före-
kommer i massmedier, desto mer känd blir denne och desto större är sannolikheten att han 
förekommer i massmedier även i framtiden. På så sätt skapar massmedierna själva nyhetsvär-
de åt de människor som förekommer i dem. Med egenskapen att vara känd i nyhetsmedierna 
innebär att den kända personens åsikter, som kan handla om helt andra områden eller egen-
skaper än dem han är känd för, har lättare att få tillträde till nyhetsmedierna. Åsikterna har 
även förmodligen större genomslagskraft än när de kommer från en vanlig okänd medborgare. 
De vanliga och maktlösa människorna finns i medierna när de befinner sig i onormala roller. 
Begreppet identifikation betyder att en person (t ex läsaren) kan känna samhörighet med eller 
sätta sig in i samma situation som en annan person (huvudpersonen i en tidningsartikel). Det 
är dessutom normalt lättare att identifiera sig med enskilda personer än med kollektiv. (Ibid. 
s.82ff) 

3.3.8 Urvalets konsekvenser 
Alla nyheter har inte de egenskaper som tidigare tagits upp i kapitlet. Det är ganska sällsynt 
att händelser som är tillgängliga för nyhetsmedierna uppvisar alla egenskaper som medför 
nyhetsvärde i någon högre grad. I de fall de gör det blir de mycket stora nyheter både med 
tanke på utrymmet och placering i tidningen. Det största problemet när det gäller den delen av 
urvalsprocessen är inte att försöka sovra ut ett stort urval mot bakgrund av kriterier för ny-
hetsvärde utan att fylla tidningen med i någon bemärkelse meningsfulla nyheter. Normalt är 
det brist på nyheter, inte överflöd. Det innebär att många nyhetsinslag finns där i avsaknad av 
material som har högre nyhetsvärde. Det finns även kritik mot alla de egenskaper för nyhets-
urval som tidigare räknats upp. I stället är det främst ekonomin som styr vad som presenteras i 
nyhetsmedierna. Dock är det för Hvitfeldt självklart att det går att urskilja flera gemensamma 
egenskaper som gör att de presenteras i nyheterna. (Ibid. s.85f) 
 
Urvalet av nyheter har flera konsekvenser. Bilden av verkligheten blir dramatisk och negativ. 
I synnerhet negativitet framhålls ofta som självständig egenskap som ger nyhetsvärde.  
I så fall skulle nyhetssystemet prioritera vissa händelser just för att de är negativa, men så är 
det knappast. Det faktum att många nyheter är negativa i någon bemärkelse är snarast en pro-
dukt av att de handlar om avvikelser och som dessutom ofta är dramatiska.  
 
Negativitet är dessutom en relativ egenskap. Klagomålet på att nyheter är negativa bortser 
från att det negativa behandlas och tolkas som en avvikelse från normen, dvs. föreställningen 
om vad som är harmoniskt och normalt. Dessa normer skiljer sig mellan samhällen och speg-
lar samhällets dominerande ideologi. I ett annat samhälle kan det negativa vara positivt. 
(Hvitfeldt s.86f)  
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För de sex största svenska dagstidningarna gäller dock att artiklar som uppmärksammar hän-
delser och förhållanden som de flesta svenska ser som negativa, nämligen skador, hot och 
kriminalitet, ökar chanserna för att en artikel placeras som huvudartikel på första sidan. Att 
nyheterna uppmärksammar dramatiska händelser borde ha samband med och vara en konse-
kvens av att urvalsprocessen prioriterar händelser som är avvikande och samtidigt enkla samt 
utspelas snabbt. (Hvitfeldt s.86f) Genom urvalet kan man säga att nyheterna förmedlar en 
omformad bild av verkligheten och denna omformning har en urskiljbar struktur.  
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3.4 Moralpanik 
Som en tredje teoretisk utgångspunkt använder jag mig av begreppet moralpanik, vilket här 
förklaras lite närmare.   

3.4.1 Vad är moralpanik? 
Samhällen verkar vara benägna att då och då få moralpanik. Moralpanik är ett tillstånd, en 
episod, person eller en grupp av människor som börjar att definieras som ett hot för samhäl-
lets värderingar och intressen. Ämnet ifråga presenteras av media på ett stiliserat och stereo-
typiskt sätt, de moraliska barrikaderna bestäms av redaktörer, biskopar, politiker och andra 
”rätt-tänkande” personer. Samhälleligt ackrediterade experter ställer diagnoser och ger lös-
ningar till hur man ska hantera det. Tillståndet försvinner sedan eller införlivas med något 
annat och blir mer synligt. Ibland är objektet för moralpanik ganska ovanligt medan det andra 
gånger kan vara något som har funnits länge men som plötsligt blir aktuellt och hamnar i fo-
kus. Ibland går paniken över och glöms bort och finns kvar endast i det kollektiva minnet, 
andra gånger får det allvarligare och långvarigare följder. Det kan då innebära lagliga och 
sociala förändringar eller förändringar i samhällsuppfattningar. (Cohen 1972, s.9)  
 
Den typ av moralpanik som är mest återkommande i Storbritannien sedan andra världskriget 
har att göra med ungdomskultur i olika former. Från början var det nästan uteslutande arbe-
tarklassungdom medan det sedan blev alltmer vanligt rörande medelklass eller studenter som 
har ett uppförande som är avvikande eller ungdomsbrottsligt. I större eller mindre grad har 
dessa kulturer även blivit sammanlänkade till våld. Exempel kan nämnas som motorcykel-
klubben Hells Angels, mods, skinheads och hippies. (Ibid.)  
  
I forskning kring moralpanik och samhällstyper (social types) ligger fokus på hur samhället 
etiketterar de som bryter allmänna regler och är avvikande och hur denna persons handlingar 
sedan tolkas av andra pga. den etikett personen fått av det avvikande beteende. (Ibid. s.12)       
 
Då masshysteri sprids kring ett ämne är rädslan för det långt bortom dess aktuella offer. Be-
hovet av kontroll kan förvandlas från lokala till regionala och senare nationella nivåer. Det 
förklaras som en ”nödsituation”. (Ibid. s.86) Då en ”nödsituation” uppstår formas en aktions-
grupp, en form av kommitté. Vilka individer är det då som är aktiva i dessa aktionsgrupper? 
Man kan urskilja två sorters ”moralentreprenörer”: regelförstärkare/kontrollagenter (rule en-
forcers) och regelskapare (rule creators). En regelskapare är en moralisk kämpe med fullstän-
dig etik som ser som sin uppgift att förgöra allt ont som stör honom. Det är dock inte alla som 
stödjer moralkämparna som själva har så oskuldsfulla motiv. Moralentreprenörer har även ett 
intresse i att avvikelsen i fråga fortsätter för att berättiga deras egna handlingar. (Ibid. s.126f) 
 
Det finna ett symbiotiskt förhållande mellan de som fördömer och de som blir fördömda. För-
hållandet mellan de ”normala” och de ”avvikande” visades tydligt i brittisk press på 60-talet 
då ungdomskulturen bestod av de två grupperna mods och rockers. Massmediebilden av dessa 
två grupper kan ses som en exploatering eller manipulation av symboler, även om symbolerna 
ibland kan anses stå för verkliga händelser, personer eller idéer, och om dessa inte manifeste-
rade dem själva var de tvungna att bli tillverkade av media. (Ibid. s.140) Evenemang hos 
mods och rockerskulturen sågs som ceremonier. Det kan beskrivas som ett sedvanligt mora-
liskt skådespel (morality play) där de goda (polisen och rättsväsendet) möter de onda (de ag-
gressiva ungdomsbrottslingarna). Liksom alla moraliska skådespel var det ingen tvekan om 
vilken sida som skulle vinna; djävulens plats var känd i förväg. Denna typ av moralisk image 
föddes i samstämmighet av massmedia. Publikens reaktion visade att dess image absorberades 
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av dem. Den passiva fascinationen väcktes till liv endast när den goda sidan triumferade. (Co-
hen s.159)   
  
I fallet med mods och rockers upprätthölls moralpaniken både av de direkta hoten av perso-
ner, ägodelar, kommersiella intressen och simpla intressen hotade av överträdelser av vissa 
godkända livsstilar. (Ibid. s.197f) Då det allmänna intresset för mods och rockers dämpades, 
blev också varningarna för kulturen alltmer sällan publicerade trots att kulturen i sig inte 
nämnvärt hade förändrat sitt mönster. Avvikelsen hade nu blivit en varaktig omständighet, så 
det fanns inget behov av en formell varning. (Ibid. s.148)  
 
Liksom situationen kring mods och rockers kommer moralpaniken som social företeelse inte 
från ingenstans. Domare, ledarskribenter, och politiker beter sig inte som laboratorieråttor 
som blir presenterade för en rad stimuli, utan det är med tanke på deras positioner, status, in-
tressen, ideologier och värderingar som de handlar. Deras mottaglighet för rykten är inte bara 
förknippade med ryktet i sig självt utan snarare hur väl ryktet stämmer överens med deras 
särskilda intressen. (Ibid. s.191)   
 
Enligt Cohen kan moralpanikens utveckling se ut som följande (Ibid. s.143):   
 
(i) Påbörjad avvikelse leder till 
(ii) en förteckning och (iii) känslighet vilka göder varandra så att de producerar: 
(iv) en överskattning av avvikelsen vilket leder till: 
(v) en stegring av kontrollkulturen. 

3.4.2 Ett avvikande beteende 
Ett avvikande beteende har ofta historiskt sett utvecklat sig på följande vis enligt Cohen 
(s.175f): 
 
1. Den generella reaktionen i samhället och förteckningen i synnerhet: 

(a) Förstärkt och förstorat antagande att förvänta sig problem: ”någonting kommer att 
hända”. 
(b) Delgivande av rykten, därmed strukturering av detta ”någonting” vilket innebär 
potential av eller verklig avvikelse. Detta ger en grupp solidaritet och bekräftar deras 
känslor och handlingar.  
(c) Skapandet av ett flertal kulturella identifierbara symboler som vidare strukturerar 
situationen och legitimerar handlingar.  

 
2. Närvarandet av en publik gav uppmuntran till avvikanden och hjälpte våldet att stegras. 
 
3.  Massmedia generellt sett: 
 

(a) verkade för att publicera händelser. 
(b) eftersökte händelser som gav publicitet. 
(c) skapade ett startskott eller smittsam effekt, där den fientliga tron spreds och delta-
gare förberedde sig för handling.  
(d) gav innehåll till det avvikande beteendets rollspelande genom att överföra stereo-
typiska förväntningar av hur personer i de avvikande grupperna skulle agera. 
(e) tillsammans med den kommersiella exploateringen förstorades konflikten mods 
mot rockers och gav grupperna en tydligare struktur och gemensamma drag än de från 
början hade. 
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(f) tillsammans med den ideologiska exploateringen polariserades de avvikande per-
sonerna ännu mer mot samhället.  

 
4. Kontrollagenterna: 
 

(a) ”skapade” avvikelsen genom att applicera logik för situationen till förstärkta lagar. 
(b) eftersom kontrollen var orättvis, ineffektiv, inte gjorde någon åtskillnad, baserades 
på tillfälliga attribut samt var överdramatisk (eller uppfattades så) repeterades effek-
terna 3 (e) och (f) och stärkte en grupp till ett mer enat, fientligt och polariserat kollek-
tiv. (Cohen s.175f)   
 

I början av 80-talet var det framför allt TV som anklagade det konkurrerande videomediet för 
våldssmitta. I början av 90-talet var det kvällspressen som påstod att medievåldet ”orsakade” 
en mängd våldsbrott. I slutet av 90-talet var det främst respektabla morgontidningar och vissa 
tidskrifter som oroade sig för bildmedias effekter. Margareta Rönnberg fokuserar sin forsk-
ning på moralen i såväl medieinnehållet som i debatten om media. Moraldebatter brukar i 
samband med bildmedia normalt handla om ”cyniska” och ”oansvariga” producenters påståd-
da avsaknad av moral samt om moralpåverkan från det omoraliska dvs. våldsamma innehållet, 
som ingen emellertid har tid att fördjupa sig i. Rönnberg uppfattar TV som samhällets kanske 
främsta moralbefrämjare och att de många kampanjerna mot media egentligen är en fråga om 
moralism och debattporr. Samhällets insatser mot bildmedia utgår från att ”hjältarnas” age-
rande skulle vara omoraliskt och att deras värderingar och tveksamma handlingar helt okri-
tiskt skulle tas över av de unga. (Rönnberg 1998, s.7f) 
 
Bildmedia har kritiserats för att vara ”känslomedier” snarare än ”tankemedier”. Ungdomarna 
säger sig mycket riktigt ofta ”känna” eller ”inte känna” för vissa figurer i TV, gilla eller ogilla 
vissa företeelser. Känslor utgör tveklöst källan till vår kunskap om vad som är rätt och fel. Att 
”värdera” är att uttrycka en känsla, som i sin tur bygger på kognitiva överväganden. Även i 
fallet med medierade händelser sam- eller misstycker vi instinktivt eller reflekterat. Vid TV-
tittandet kan ens egna värden ifrågasättas, backas upp, brytas mot och reflekteras på distans. 
(Ibid. 9) 

3.4.3 Moral hos TV-tittare 
Margareta Rönnberg anser sig ofta ha slagits av den enorma viljan bakom tron att våldet i vårt 
samhälle har ökat och den önskan att kunna förklara det med TV: s och videos påverkan. 
(Rönnberg s.19) 
 
Moral handlar om gott och ont som absoluta värden, precis som de flesta TV-program. Etik 
handlar om bra och dåligt dvs. mer relativa värden antingen för en individ, en grupp eller ett 
samhälle. Etik bryr sig precis som TV-tittarna om rättvisa, frihet, värdighet, omtanke, omsorg. 
Den moraliska attityden upplevs allra först som en personlig och spontan känsla, ett intryck 
man får, dvs. man reagerar. Det som till en början bara är en snabbt övergående känsla ut-
vecklas med hjälp av reflektion. Från början är man bara betänksam eller lockad antingen 
nöjd eller missnöjd, generad eller chockad. Det är först efter en viss eftertanke som man kan 
utveckla en reflekterad eller motiverad bedömning. TV-tittarna sätter händelsen i relation till 
de övertygelser och ideal som man redan har. Moralen är en känsla av förbindelse mellan det 
som är här och nu och det man önskar sig, det som man fruktar eller ogillar. Konfrontationen 
mellan företeelse och ideal resulterar i en värdering av det man sett. Sociala värden och önsk-
värt socialt beteende kan möjligen läras ut. Man kan kanske lära sig vad som är rätt och fel 
genom att någon säger till en. Kanske kan man även lära sig att rätta sina handlingar efter 
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andras rättesnören och imitera andras förebildliga mönster. Värden får dock sina inneboende 
värdespecifika betydelser och motivationer i känslomässigt laddade upplevelser och erfaren-
heter. Endast då upptas de inom individen. Utan en sådan känslomässig laddning, utan ett 
sådant upptagande, är ett värde bara ett yttre motiverat ”bör” eller ”bör ej”. (Rönnberg s.9f)    
 
TV:s intressantaste moralberättelser är av tvetydligt slag, vilket möjliggör eller kräver ett vär-
derande från TV-tittarens sida. Det kräver att man gör ett ställningstagande trots eller tack 
vare de omoraliska handlingar som inte sällan förevisas. (Ibid. s10f) 
 
Den moraliska känslan när man tittar på TV är på samma gång personlig (jag måste reagera) 
och kollektiv (jag föreställer mig att många andra reagerar precis som jag). Det som är en per-
sonlig reaktion är för den skull inte någonting helt och hållet individuellt. Var och ens be-
dömning är präglad av det som förmodas vara många andras uppfattning. Även om TV-
tittaren uppfattar sig vara i maskopi med många andra, låtsas vederbörande inte att alla andra 
är av samma åsikt. Vissa är upprörda över att det som de ogillar förmodligen gillas av många 
andra, och tvärtom. Med viss tillfredsställelse kan man även förfasa sig över andras låga mo-
ral eller dåliga smak. Att vara TV-tittare innebär att dela upplevelsen med många andra och 
vara ”med-moralisk”, oavsett om man tittar ensam, med familjen eller med kompisar.  (Rönn-
berg s.14f)  
 
Man kan säga att den moraliska reaktionen oftast är bipolär, dvs. den har en jakande eller 
nekande sida. Idag verkar det vara enklast att säga nej: till våldet, brottsligheten, droger, EU, 
nya medieföreteelser. Inte sällan framkallar denna negativism också en viss njutning där man 
är stolt över sig själv för att man, i sina egna ögon, reagerar och tar avstånd. Moralen går hand 
i hand med en uppskattning av en själv. Man är nöjd över att man har lyckats behålla sin ur-
skiljningsförmåga och sitt omdöme och inte bara låtit sig sitta passiv framför TV-rutan. Det är 
uppenbart att den moraliska känslan är värderande och har oerhört mycket att göra med ens 
identitet; vem man är, vilken grupp man vill tillhöra och vad man tror på. Det gäller även för 
dem som deltar i kampanjerna mot media. En underutvecklad form av moral är moralism, 
tendensen att reagera alltför snabbt och automatiskt, och att man åberopar endast de stora 
principerna utan att ta tillräcklig hänsyn till den komplexa verkligheten eller andras perspek-
tiv. Detta är speciellt vanligt beträffande värderingen av bildmedia. Moralism är i grunden 
oengagerad indignation (istället för en personligt känd upprördhet) över andras (snarare än 
ens eget) agerande. (Ibid. s.15) 
 
Moralpaniker, skandaler och kriser rörande nya företeelser uppstår plötsligt och periodiskt 
och sägs leda till samhällets moraliska sammanbrott. I själva verket är det ingen ny företeelse. 
Begreppet moralisk panik innebär enligt Rönnberg en av media underblåst våldsam för-
skräckelse, där ängslan inte på lång väg står i proportion till hoten. Oron är egentligen i själva 
verket en reaktion på helt andra samhällsförändringar. Att hävda att problemet är socialt kon-
struerat behöver inte betyda att man förnekar att debatten för det mesta bygger på vissa faktis-
ka händelser. Ett konstruktionistiskt synsätt påstår inte heller att det skulle finnas några dolda, 
djävulska motiv bakom kampanjerna, eller att dimridåer eller konstgjorda faror medvetet tjä-
nar syftet att leda allmänhetens uppmärksamhet bort från de ”verkliga” problemen. (Ibid. 
s.123) 

3.4.4 Innebörden av ett ”socialt problem” 
Den klassiska definition av ett ”socialt problem” är ett tillstånd som av ett betydande antal 
människor bestäms vara en avvikelse från någon högvärderad social norm. Det framgår att 
tolkningen av problemet är hotfullt vilket är beroende av subjektiva faktorer. Andra männi-
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skor kan hävda andra ståndpunkter, men aktivisterna når inga framgångar om de inte får upp-
backning av förändrade sociala attityder. Sociala problem måste liksom alla andra nyheter ha 
en marknad. Liksom värden, normer och förväntningar utvecklas över tid, gör även potentiel-
la grunder till problem (och förslag på lösningar) detsamma. Genom att peka ut vad som är fel 
i samhället berättar problem också hur det borde vara, inte bara för problemets offer utan kan-
ske främst till fördel för dem som bedriver själva kampanjen. (Rönnberg s.123) Längre fram i 
kapitlet (3.4.8) tas det upp hur man konstruerar ett problem. 

3.4.5 Moralpanik i backspegeln 
Varför blev debatten om fysiskt våld mot barn så aktuell på 1970-talet, incestproblemet under 
80-talet samt pedofili och satanism under 90-talet? Det verkar även finnas plats endast åt ett 
fåtal problem åt gången. Svaret kan vara timing, fokusering och mängden åskådningsexempel 
är viktiga: medierna måste placera frågan inom ett för mottagarna välkänt, begripligt och 
överskådligt sammanhang. Händelserna måste identifieras, namnges, relateras till andra kända 
händelser, överdrivas och förenklas så att mönstren framgår tydligt. Alarmisterna måste med 
medias hjälp övertyga allmänheten om att enskilda individers missgärningar och illdåd bara är 
”toppen på ett isberg”. Isolerade avvikare måste göras till representativa för strukturella för-
ändringar. Allmänheten är mest mottaglig för dessa paniker när nyhetsmedia väl mättat mark-
naden med reportage om ett visst brott. (Ibid. s.124) 
   
Moralpaniken är, som redan nämnts, dock inget nytt fenomen. På 20-talet kunde forskare visa 
hur tidningarna sjudubblat antal spaltmeter om brott från första halvan av 1919 till andra hal-
van av året, trots att antalet begångna brott i stort sett varit identiskt för de bägge halvåren. 
Pressen har alltså makten att eskalera allmänhetens fruktan och oro för brott. (Ibid. s.124)  
 
Ännu så sent som på 70-talet höll media tillbaka rapporteringen av skandaler inom mäktiga 
institutioner, inte bara kyrkan utan även i fallet med politiker, sport- och filmstjärnor. Särskilt 
lokala media föredrog mörkläggning framför nyheter som ”kunde göra mer ont än gott”. Ryk-
ten florerade t ex ofta om prästers sexuella läggning men journalisterna betraktade dem som 
yrkeshemligheter, eller som smutsiga affärer som var under deras och läsarnas värdighet att 
offentliggöra. Även polis och åklagare gjorde länge allt för att undvika medias uppmärksam-
het kring ”känsliga” fall. Avslöjandena kring pedofilskandalen inom katolska kyrkan på 90-
talet var ett led i en mer omfattande kritik mot kyrkans ledning. Även om kampanjer kan 
tyckas ha ett brett folkligt stöd, förs de huvudsakligen av politiska intressegrupper och aktivis-
ter inom eller nära de institutioner som enligt dem behöver omdanas. För detta ändamål an-
vänder de sig av media. (Ibid. s.126f)    
 
Werner ger en intressant tankeväckare då hon anser att nya medier har tagit över tidigare me-
dier, inte andra fritidsaktiviteter. Resultaten från tidigare forskning visar att förhållandet mel-
lan TV-tittande och andra fritidsaktiviteter är komplicerat. Det har nämligen inte skett någon 
generell nedgång i olika typer av fritidsaktiviteter, vilket de flesta, både folk i allmänhet och 
forskare hade förväntat sig. Dock kan man invända att man inte vet hur aktivitetsnivån skulle 
ha varit om inte TV och video hade funnits. (Werner s.25)  

3.4.6 Framställningen i media 
För att sälja har media använt sig av både faktiska och språkliga överdrifter. Pedofilskanda-
lerna har t ex benämnts ”den största kris som drabbat katolska kyrkan sedan franska revolu-
tionen”. Inget medium har förrän på senare år antytt att många av anklagelserna visat sig vara 
falska och ingen har påpekat att rubriceringen av brotten i merparten fall är felaktig, eller att 
antalet förövare är betydligt mindre än som hävdats och att övergreppen endast sällan skett 
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under 90-talet. Med andra ord har den mörkaste bilden fått råda. För att kunna utnyttja ämnet 
och skriva så många artiklar som möjligt har det först rapporterats om ett fall när brottet först 
uppdagats, för att sedan på nytt komma med ”nyheten” vid rättegången och då presentera det 
hela som om det vore ett nytt fall, ofta utan att ange när brottet egentligen begicks. Medierna 
har även gärna beskrivit anklagelserna som om de redan vore bevisade och dömda brott. 
Överklagas sedan domen får man kanske ihop till ytterligare en artikel. (Rönnberg s.128f) 

3.4.7 Allmänhetens roll 
Begreppet moralisk panik är främst användbart tack vare att det lika mycket betonar mottagar- 
som sändarsidan i dialogen. Den sociala reaktionen är helt avgörande då det gäller att för-
vandla individuella brott till generella sociala problem. Dessa tolkas i enlighet med allmänhe-
tens redan existerande näraliggande rädsla och oro, snarare än i överensstämmelse med själva 
de aktuella handlingarnas faktiska förekomst och reellt hotfulla karaktär. Det måste finnas en 
mental beredskap, avsky och vilja att tro det värsta. En förändring har skett i allmänhetens 
moralsyn, attityder och mottaglighet snarare än brottslingarnas agerande eller handlingarnas 
utbredning. Exempelvis var incesttemat förr ganska vanligt i alltifrån Gamla Testamentet till 
1700-talets folksagor. Den förändrade synen på vad ett barn är ligger till grund för många 
moraliska paniker under 1900-talet. (Ibid. s.134f)  
 
Inte bara moralsyn och attityder förändras, utan också tvivlet och ifrågasättandet tilltar. Lyck-
ligtvis tycks det finnas en mättnadsgrad i de flesta hotfullheter och när de blir alltför överväl-
digande och omfattande övergår tron i skepsis hos allmänheten. På många sätt påminner sen-
tida moralpaniker om häxförföljelserna som även de hade en livstid på cirka två år i varje 
lokalt avgränsat område. Dessförinnan och därefter hörde ingen någonsin talas om några häx-
or. Rönnberg förklarar att det är där det ligger en stor fara med medias moralpaniker: de har 
en tidsbegränsad uppmärksamhet, enorma överdrifter och ett till slut magert facit riskerar att 
medföra att allmänhetens misstro tar sig sådana proportioner att man till sist inte tror på nå-
gonting som rapporteras i ämnet. Inte då det heller är befogat. Ytterligare en fara ligger i att 
medierna, utan krav på bevis, påtar sig rollen som dömande instans eller att media som fruk-
tansproducenter ger upphov till rop på hårdare tag, lag och ordning, samt inskränkningar av 
yttrandefriheten. (Ibid. s.135) 
 
Moralpanikernas återkommande och historiskt relativa karaktär visar hur de tycks represente-
ra ett obehag eller en avsky för tillståndet i det nuvarande samhället och en nostalgisk längtan 
tillbaka till hur det var förr. Kritiken mot företeelser i media är bara skenbart en ”mediekri-
tik”. Moralpaniker är återkommande social oro inför företeelser som tycks symbolisera den 
nära och förmodligen ännu hemskare framtiden redan nu. Media bistår mer än gärna vid upp-
komsten av förtroendekriser genom sin dramatisering, sina överdrifter, sin globala räckvidd 
och sitt sken av att ”sjukdomarna” skulle vara nyheter. Alldeles för sällan intresserar sig me-
dierna för att ge en bakgrund och historiska paralleller. Inte heller redovisar de orsakerna till 
varför någon blir pedofil eller satanist. (Ibid. s.135f) 
   
Egentligen har vi nog aldrig varit så ”moraliska” som nu. Eller snarare är det så att alla tider 
är exakt lika ”moraliska”. Det är bara det att gränsen för vad som för stunden anses vara ”mo-
raliskt” hela tiden flyttas bakåt. Allt blir mindre tillåtande angående kränkningar av andra och 
allt mindre hycklande. Vad som anses som kränkande är däremot en fråga om maktkamp. Det 
är inte pga. att hustrumisshandel, incest och pedofili ökat, utan pga. att vi numera vägrar tole-
rera dessa brott och med hjälp av medias hjälp vågar tala om dem eftersom vi idag läser och 
hör om dem. Den moraliska paniken tilltar därför i omvänd proportion till omoralen. Det är 
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därför viktigt för trovärdigheten att media inte förstorar problematiken tio- eller hundrafalt. 
(Rönnberg s.137f) 
 

3.4.8 Hur man konstruerar ett problem    
Det finns en mall för hur man enligt moralpanikens ”regler” konstruerar ett problem. Nedan 
följer vilka punkter som enligt Margareta Rönnberg ingår i denna process (s. 138.)  
 

1. Sätts igång av välutbildade, inte av underklassen som emellertid anses som mest ut-
satt. 

2. Rykten som accelererat bekräftas/utreds i något specifikt fall. Ofta sätts paniken igång 
av en enda dramatisk händelse som kanaliserar dold social oro. Utifrån det enskilda 
fallet generaliseras det sedan vilt, men det är just själva sällsyntheten hos denna typ av 
extrema brott (t ex barn som dödar barn) som ger dem tillräckligt nyhetsvärde för att 
fylla spaltkilometer. 

3. Problemet måste påminna om eller vara en sidogren till liknande problem som sedan 
tidigare är välkända vars språkbruk delvis kan övertas (t ex ond cirkel, mörkertal, 
övergrepp). 

4. Nya värdesystem, attityder och ökad sensibilitet måste finnas som grundläggande bas 
för att ”problemet” alls ska skörda några framgångar. Dvs. ämnet måste ha en mark-
nad med viss efterfrågan.  

5. Mest framgångsrikt blir det om någon inom eller nära institutionen ifråga går ut med 
kritiken (t ex kvällstidningar kritiserar TV). 

6. Uppstår lättast när ”sekter” rivaliserar med ”kyrkor”. I mediefallet när ”kyrkan” SVT 
får konkurrens av satellitkanaler. 

7. Olika intressegrupper gör effektivt bruk av problemet med medias och nya yrkesgrup-
pers aktiva bistånd (t ex skolpsykologer eller mediepedagoger som uttolkar ”filmpå-
verkan” i fallet med videovåldet). Helt nya yrkeskårer av förkunnare och teckentydare 
– moralentreprenörer, dvs. egenföretagare i moralbranschen – tillkommer eller växer 
lavinartat. 

8. Kollegor har känt till det i åratal men tigit eller bara tjallat ”inom familjen”. 
9. Chefer och andra auktoriteter (som inte tagit problemet på allvar, bara förflyttat för-

övaren, eller sopan problemen under mattan) får ta på sig skulden. ”De” någonstans 
högre upp i hierarkin anses vara de som egentligen är skyldiga, inte den enskilde för-
övaren. Ansvar utkrävs av dem i ledande ställning.  

10. Det byggs upp en offerkultur och offer- och anhöriggrupper bildas. 
11. Ämnet utnämns till ”Den allvarligaste krisen på åtskilliga år” inom institutionen. 
12. Det ruckas på sedvanliga rättsliga och vetenskapliga krav på bevis. Media blir domare. 
13. Förekomsten förstoras upp minst tio gånger och statistik feltolkas i media. 
14. Ett och samma fall används flera gånger i nya artiklar utan att detta anges. 
15. Felaktiga benämningar eller definitioner och gummiaktigt språkbruk används i debat-

ten. 
16. Det ges ingen balanserad bild i media (i fallet med pedofili är det t ex otänkbart att låta 

någon som försvara det framträda) och man citerar eller refererar i osedvanlig hög 
grad offer eller kritiker som ett sätt att upprätthålla skenet av egen objektivitet.  

17. De journalistiska arbetsmetoderna tänjs till att inkludera provokation, arrangerade fäl-
lor, hemlig kamera, bakhåll för överraskade ”byten”, eller förföljande av påstådd för-
övare som därför verkar gömma sig eller fly. 

18. Kraven på myndigheternas agerande får konsekvenser innebärande (alltför) snabb lag-
stiftning. 
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19. Ämnet har liv i högst 2 år, tack vare den panikövermättnad som medias sensationalise-
ring ger upphov till. 

20. Paniken sprider sig till andra länder. 
21. Problemet ökar, om det är tillräckligt stort, till moraliska paniker i klass med häxför-

följelserna. 
22. Få lär sig något av historien. 
23. Paniken har berett väg för nästa panik. 

 
Moralisk panik är ett träffande uttryck för ett intressant fenomen. Det är viktigt att studera hur 
massmedia bidrar till denna ”panik”. Det har dock gått ett mode i termen och den används 
idag på ett onyanserat sätt i samband med att man kritiserar medierna. (Werner s.69f) Det ska 
bli intressant att utreda hur mycket moralpanik som kan tänkas utläsas i de artiklar jag under-
söker. 
 
Efter att ha presenterat de olika teorierna jag utgått ifrån, innebär det att det finns en mängd 
olika faktorer som kan påverka varför ämnet TV-tittandet hos barn inte tas upp eller belyses 
på det ena eller andra sättet av de två dagstidningarna jag undersöker. Det kan t ex vara andra 
stora händelser som hänt ett visst år och därför har ämnet inte prioriterats, eller att ny forsk-
ning kring ämnet varit aktuell och därför varit intressant att ta upp i tidningen.    
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4. Problemformulering 

 
Televisionen har varit ett betydelsefullt medium för masskommunikation i ungefär ett halvt 
sekel. Många diskussioner kring dess innehåll, kvalitet och målgrupp har försiggåtts genom 
åren. Särskilt TV-tittandet bland barn och ungdomar har ständigt varit ett omdebatterat ämne, 
där de olika påstådda effekterna av mycket TV-tittande varnat medborgare i många länder 
under många år. TV: n som medium har fått ta emot en hel del beskyllningar för diverse tra-
gedier genom åren och hur mycket av kritiken som är befogad är också omtvistat. Dagspres-
sen ger en bild av vad som är aktuellt i samhället, och hur ett ämne belyses i pressen har ofta 
stor betydelse för hur människor kommer att uppfatta det. Därför är det mycket intressant att 
undersöka artiklar under 30 år som behandlar ett och samma ämne. Nedan följer syftet med 
uppsatsen samt de preciserade frågeställningarna.   

4.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medias rapportering och därmed attityd kring barns 
TV-tittande har varit de senaste 30 åren genom att analysera artiklar från dagstidningarna Da-
gens Nyheter samt Svenska Dagbladet.  
 
Jag har valt att belysa frågan utifrån teorierna om urvalsprocesser kring nyhetsrapportering, 
stilistik samt moralpanik. Här utreder jag vilka faktorer som ligger bakom hur en nyhet väljs 
ut ur den stora mängden information som inkommer på tidningsredaktioner. Stilistiken benar 
ut vilka språkliga värderingar i ordval och uttryck som bland annat finns i tidningsartiklar, 
medan moralpaniken förklarar reaktioner till nya företeelser i samhället.  
 

4.2 Frågeställningar 
Vilka ordval och teman förekommer i artiklarna och är dessa positivt eller negativt laddade? 
 
Vilken typ av artiklar är det som förekommer? (Nyheter, ledare/debatt eller övrig typ.) 
 
Märks det någon skillnad mellan de två tidningarna i fråga om vinkling, antal artiklar etc. och 
har det ändrat sig genom tiderna? 
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5. Metod, material och avgränsning 
 
Det jag vill försöka fånga med denna uppsats är den bild av barns TV-tittande som givits av 
medierna. Mitt val blev att undersöka tidningstexter i dagspress. Jag kommer i detta kapitel att 
diskutera mitt val av metod samt redogöra för utgångspunkterna för innehållsanalysen. Även 
urvalsförfarandet gällande undersökningsenheter och tidsperiod diskuteras. Detta följs av en 
beskrivning av karaktären på materialet och källorna. Slutligen tas kritiska reflektioner under 
processens gång upp. 
 
För att göra uppgiften hanterlig har jag valt att begränsa min undersökning till två större dags-
tidningar; Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Jag valde dessa tidningar eftersom de är 
rikstäckande, dvs. de går att få tag på över hela landet och därigenom har möjlighet att skapa 
opinion. Båda betecknas även som morgontidningar, har lång historisk bakgrund och är väl-
kända. I mitt urval av två tidningar har jag med andra ord eftersträvat en effektorientering 
(Sandberg s.85) vilket innebär att man i sitt urval försöker få med medier som många har möj-
lighet att ta del av, t ex tidningar med stor upplaga och spridning.  
 
För att besvara mina frågeställningar har samtliga artiklar från 1 januari 1975 till 31 december 
2005 i Dagens Nyheter och Svenska dagbladet analyserats vilka huvudsakligen berör barns 
TV-tittande. Artiklarna har identifierats utifrån nyckelorden TV kombinerat med barn eller 
TV-tittande kombinerat med barn (alternativt barns TV-tittande).  
 
Motivet till att åren 1975-2005 har valts ut är att jag hade en föraning om att det var på 1970-
talet som en debatt kring TV-tittande startade på allvar. Delvis valde jag ett årtal i mitten av 
70-talet eftersom jag själv föddes kring den tidpunkten och har vuxit upp med TV som ett 
viktigt men omdebatterat medium. Varför jag väljer att fokusera undersökningen på just barn, 
motiverar jag med att jag vill inrikta mig på en särskild målgrupp och då ligger barn nära till-
hands eftersom jag antar att det finns en del artiklar om det. Dessutom är de journalister som 
varit barn på 70-talet och vuxit upp med debatten de som skriver om ämnet under senare de-
cennier. Då är det ytterligare intressant att se om synen har förändrats. Därför valde jag med 
andra ord att blicka tillbaka på 30 års nyhetsrapportering kring ämnet barns TV-tittande.    
 

5.1 Innehållsanalys 
När man ser på TV, lyssnar på radio eller läser en tidning ägnar man sig åt någon form av 
innehållsanalys. Medvetet i olika grad registrerar man olika egenskaper i den skrivna texten, i 
talet eller bilden. Iakttagelserna jämförs med tidigare budskap och erfarenheter. (Nilsson 
2000, s.111)  
 
Användningen av innehållsanalys är lämplig då man vill finna mönster i större textmängder 
från olika tidpunkter. Metoden kan användas för att grovsortera i breda kategorier. Kanske 
vill man gå igenom utrikesrapporteringen i dagstidningar för en viss period för att se hur 
många artiklar om en viss region i världen som förekommer. Man kan även gå steget längre 
och titta på förekomsten av metaforer av en viss typ. (Bergström & Boréus s.46)   
 
Det finns en mängd olika slags innehållsanalyser och det är inte givet hur en innehållsanalys 
ska gå till. Det finns dock en lista (Windahl & Signitzer 1992 se Sandberg s.78) över olika 
funktioner som en innehållsanalys kan fylla. Bl a kan man få kunskap om: 
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• sändarens verklighetsuppfattning 
• sändarens avsikter 
• sändarens bild av mottagaren 
• mottagarens tänkbara reaktioner 
• det kulturella klimatet i samhället 
 

Inom medieforskning gällande innehållsanalys finns en gräns mellan det kvalitativa (textana-
lyser) och kvantitativa. Den senare innebär att man räknar förekomsten av eller mäter vissa 
företeelser i texten. Den kvalitativa uttolkar i sin tur underliggande betydelser och frånvarande 
dimensioner hos en text. Texten rymmer ofta något mer än det uppenbara. (Bergström & Bo-
réus s.44f)  
 
Den vetenskapliga analysen skiljer sig från den vi gör dagligen som mediekonsumenter ge-
nom den teoretiska förankringen och det systematiska tillvägagångssättet. Ett systematiskt 
upplägg är nödvändigt för att statistiskt generalisera undersökningens resultat. (Nilsson s.111) 

5.1.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Den kvantitativa innehållsanalysen utvecklades under tidigt 1900-tal i USA. Man utformade 
där en teknik för att föra löpande statistik över massmediernas innehåll och dess förändringar. 
(Ibid. s.112) Analysen kan även t ex gå ut på att räkna omnämnandet av något i texter för att 
jämföra med förekomsten av företeelsen ifråga i en omgivande verklighet. (Bergström & Bo-
réus s.47)  
 
Innehållsanalysen har en tydlig positivistisk förankring med ledord som objektivitet, kvantitet 
och systematik. Den kvantitativa innehållsanalysens för- och nackdelar var ett hett diskus-
sionsämne under 1960-och 70-talen, liksom övriga metodfrågor var vid denna tid. Kritiken 
gällde framförallt dess förenklade angreppssätt, dess fragmenterande funktion till helheten 
samt metodens oförmåga att tolka och på djupet förstå en given texts betydelse. Nu har kriti-
ken dock tonats ner av de nya medie- och kommunikationsforskarna. Den främsta styrkan hos 
metoden är effektiviteten. Den kvantitativa innehållsanalysen har förmågan att göra ett stort 
material tillgängligt för analys och generella slutsatser. Det innebär givetvis en förenkling av 
verkligheten att skapa ordning och systematik i ett omfattande textmaterial. Det är emellertid 
det som är poängen med metoden. Metoden kan betraktas som begränsad i den mening att den 
bara ställer frågor som man kan mäta, men en metod kan heller inte förväntas täcka in alla 
perspektiv och frågeställningar. Därför är idealet en kombination av olika metoder. (Johans-
son 1994 se Sandberg 2004, s.82)   

5.1.2 Kvalitativ innehållsanalys 
Många kvalitativa innehålls- eller textanalyser kan generellt betraktas som hermeneutiska. 
Hermeneutik är en humanistisk texttolkningsansats och den handlar om att tolka och förstå 
texter; att få bort oklarheter men även att påvisa dubbla bottnar och dolt innehåll. (Sandberg 
s.82f jmf Bergström & Boréus)  
 
Jag har i min kvalitativa studie utgått från en semiotisk och stilistisk utgångspunkt inklude-
rande t ex värdeladdade ord, metaforer, denotationer och konnotationer. Jag gör dock inte 
anspråk på att göra en semiotisk analys, utan jag har intagit ett mer ”vardagsepistomologiskt” 
förhållningssätt. (jmf. med Sandberg) 
 
Om den kvantitativa innehållsanalysen ger en god inblick och en informativ dimension av 
dagspressens rapportering av barns TV-tittande, så fångar den kvalitativa innehållsanalysen 
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dess dimensioner av gestaltning, dvs. texternas aspekter som har att göra med hur de är skriv-
na. Dessa dimensioner av gestaltning är t ex stil och struktur, narrativ dynamik och tematiska 
fält. (Dahlgren 1992 se Sandberg 2004, s.83) I den kvalitativa analysen har jag fokuserat på 
vilka aktörer som presenteras i texten, stil och ordval, metaforer och övergripande teman. 
Med tanke på uppsatsens begränsade omfång (C-nivå) kan analysen anses vara på en något 
övergripande nivå. Analysen är gjord utifrån en genreindelning av artikeltexterna samt en 
indelning efter tidningar och årtal för att få en jämförelse. Teman, eller tematiska fält, är en 
viktig dimension för att se hur barns TV-tittande representeras i tidningsartiklarna. Teman är 
emellertid jämfört med många andra gestaltningsdimensioner, t ex språkbruk, mindre uppen-
bara. Även om en läsare inte alltid kan identifiera teman så har de en avgörande roll för hur 
texten upplevs. (Dahlgren se Sandberg s.84) Man kan beskriva teman som mönsterbildande 
ledmotiv i handlingar och frågeställningar som löper genom texten i sin helhet. Ett tema är ett 
meningssammanhang som återkommer och dominerar innehållet. Det anger vad som är cent-
ralt i texten. (Jarlbro, Jönson och Windahl 1992 se Sandberg s.84) 

5.1.3 Beroende och oberoende variabler 
När man analyserar ett medieinnehåll kan det betraktas som antingen beroende eller oberoen-
de variabel. En beroende variabel innebär att undersökningen syftar till att förstå eller förklara 
ett innehåll med hjälp av bakomliggande faktorer som produktionsvillkor, sociala, kulturella 
ekonomiska eller ideologiska trender och mönster. Innehållet i media betraktas därför som ett 
resultat av hur journalisten förstår och beskriver verkligheten. Den oberoende variabeln inne-
bär att man antar att en medietext kan påverka samhällen och dess medborgare och det man 
vill få fram är hur så kan tänkas ske. Bl. a förutsätts antalet artiklar, storleken på artiklarna 
och deras utgivningsfrekvens ha betydelse för genomslagskraft och tolkning. Medietexternas 
innehåll och deras gestaltning anses naturligtvis också ha betydelse för individens menings-
skapande och orientering i tillvaron. En medietext föds aldrig ur tomma intet utan måste rela-
teras till upphovsmakare och kontexter. (Nilsson se Sandberg s.81) Min undersökning kom-
mer att främst fokusera på medieinnehållet som en oberoende variabel. 
 
Metoden jag valt i min undersökning är innehållsanalys av artiklar ur Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet. Denna innehållsanalys har bearbetats både kvantitativt och kvalitativt. 
Ingen av analysmetoderna kan dock betraktas som renodlad. Skälet till varför jag valt att 
kombinera det kvantitativa med det kvalitativa är att jag vill få ut en så rättvis bild som  
möjligt av materialet. Sandberg ger en bra motivering till varför hon valde att kombinera des-
sa två typer av analys i hennes avhandling om medier och fetma. Hon beskriver att en kvanti-
tativ analys kan ge en intressant statistisk beskrivning av materialet och tjäna som utgångs-
punkt för en djupare kvalitativ analys. Den kvantitativa analysen riskerar däremot att bli platt 
och ytlig om den saknar komplement med en mer kvalitativ ”närläsning”. (Sandberg s.80) 
Syftet med båda analyserna är att beskriva materialet gällande vissa egenskaper, t ex före-
komst, position, ordval och sakfrågans perspektiv. Jag vill även ha svar på hur innehållet ge-
nerellt ser ut i de utvalda artiklarna samt vad och vem vi möter i texterna.    
 
Jag arbetar kvantitativt genom att analysera samtliga artiklar från 1 januari 1975 till 31 de-
cember 2005 i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Jag arbetar kvalitativt när jag analy-
serar t ex ordval och teman som uppkommit kring TV-tittandet hos barn genom de senaste 30 
åren. Urvalsmetoden har varit bunden i betydelsen att jag medvetet valt ut de artiklar som 
huvudsakligen handlat om barns TV-tittande. Det har funnits artiklar som framkommit under 
olika varianter av sökorden ”TV” och ”barn” och som innehållit orden men som inte haft fe-
nomenet barns TV-tittande som huvudsakligt tema och jag har då inte inkluderat dem.   
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5.2 Informationssökning och materialinsamling  
Databaser jag använde mig av för att finna relevanta artiklar var Artikelsök, Affärsdata och 
Presstext. Presstext har DN: s artiklar men inte SvD: s. Artikelsök och Affärsdata har däremot 
båda. Databaser är utmärkta sökverktyg när det gäller att få tag i tidningsartiklar. Dock stötte 
jag på problem: Databasernas artiklar sträcker sig bara ett visst antal år tillbaka. I Artikelsök 
kan man få tag på både DN: s och SvD: s artiklar från 1979 och framåt, och i Presstext kan 
man ta del av DN: s artiklar från och med 1992. I Presstext ingår dock inte frilansmaterial. 
Sedan 1982 har Affärsdata samlat på nyheter, analyser, intervjuer, ledar- och debattartiklar 
från Sveriges största nyhetsleverantörer och dagstidningar inklusive Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet. Anledningen till varför jag även valde Presstext och Affärsdata som da-
tabaser när samma materialsamling finns i Artikelsök, är att jag tyckte att det inte kunde skada 
att dubbelkontrollera.  
 
Det andra problemet blev att långtifrån alla artiklar är möjliga att få i fulltext direkt på Inter-
net via databaserna. De som inte är i fulltext kan beställas i pappersform, men detta skulle bli 
kostsamt. Jag blev därför tvungen att använda mig av Svenskt tidningsartikelregister, ett re-
gister i tryckta årsböcker över tidningsrubriker indelade efter ämne (bibliotekets hyllsignum). 
Jag sökte under ämnena Masskommunikation: allmänt (Bs), Radio och Television (Bu) samt i 
de fall uppdelning fanns Television och video (Bub) och fick gå igenom år för år vilka artiklar 
i DN och SvD som kunde vara relevanta. Efter det fick jag använda mig av mikrofilm och 
mikrofiche för att se dem i fulltext och kopiera dem för att sedan analysera dem närmare. Det-
ta gällde främst de äldre artiklarna, men även de nyare som inte fanns i fulltextversion via 
någon av databaserna. Det blev en ganska lång men nödvändig procedur. Det fanns ett antal 
artiklar som jag inte hittade på mikrofilm/mikrofiche. Enligt rubrikerna skulle långt ifrån alla 
vara relevanta för undersökningen, eftersom de flesta behandlade barnprogram. Även om vis-
sa emellertid skulle ha varit användbara i undersökningen, bedömde jag att antalet saknade 
artiklar (19 stycken) inte skulle ha inverkat missvisande på undersökningen, och jag tror inte 
att ytterligare artiklar skulle ha förändrat undersökningens resultat.      
 
Insamlingen av materialet gav enligt min bedömning sammanlagt 84 stycken relevanta artik-
lar mellan de aktuella åren 1975-2005, varav 46 var i DN och 38 i SvD. Utslaget på hela un-
dersökningsperioden och på de två dagstidningarna skulle det innebära att det publiceras näs-
tan tre stycken artiklar per tidning och år. Uppskattningen är dock missvisande eftersom anta-
let artiklar varierar genom åren.   
 
Materialet jag analyserat är artiklar från dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dag-
bladet i pappersform från januari 1975 till december 2005 som behandlat barns TV-tittande. 
Dessutom har jag tagit med artiklar från de två dagstidningarnas nätversioner så långt tillbaka 
de sträcker sig via nätarkivet (från 2002) till och med december 2005. 
 
Då jag sökte på ”barn” och ”TV” i databasen Artikelsök fann jag att 679 artiklar på något sätt 
handlade om TV och barn. (Jag redogör endast för Artikelsöks träffar eftersom det var 
huvuddatabasen jag utgick från.) Jag använde mig med andra ord av en kombinationssökning, 
en så kallat Boolesk sökning (Barn OCH TV). Dock var dessa sökord alldeles för generella 
eftersom de alstrade många träffar där inte TV var kopplat till barn. Jag använde mig då av 
sökkombinationen ”TV-tittande” och ”barn” för att komma åt denna målgrupps vanor kring 
TV: n. Resultatet blev att jag i Artikelsök fick 31 stycken träffar. Vilket redan nämnts bedöm-
de jag slutligen att sammanlagt 84 stycken var relevanta för min undersökning. Resterande 
artiklar som inte fanns att hämta i fulltext via Internet fann jag genom Svenskt tidningsartikel-
register där jag utgick endast från ämnet och rubrikerna. I nätupplagorna fann jag i DN 9 ar-
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tiklar, respektive 6 artiklar i SvD som jag fann aktuella för undersökningen och som jag inte 
redan hade tagit med.   
 
För övrigt har jag i denna uppsats bland annat använt mig av forskning kring TV-tittande hos 
barn där Margareta Rönnberg är framstående och omdebatterad bland svenska forskare. Hon 
tar bland annat upp moralpaniken vilken jag använder som en teoretisk utgångspunkt. Beträf-
fande begreppet moralpanik använder jag mig även av Stanley Cohen som myntade uttrycket 
i hans kända verk Folk devils & moral panics: The creation of the Mods and Rockers (1987). 
Annan forskning som jag använt som teoretiskt perspektiv är Håkan Hvitfeldts studie Nyhe-
terna och Verkligheten (1989) kring vad som tenderar att bli nyhetsmaterial. Jag har även in-
tresserat mig för språket och värdeladdade ord som använts i de tidningsartiklar jag analyserat 
där jag till min hjälp främst använder Peter Cassirers teorier kring stilistik och stilanalys. (Stil, 
stilistik och stilanalys 2003)  

5.3 Bearbetning och kvantitativ analys 
Bearbetningen av en del av textmaterialet jag fått tag på via databaserna tog vid ett antal må-
nader efter att det hade samlats in. Anledningen till detta var att jag lagt uppsatsen på is till 
förmån för mitt ordinarie yrke. Dock har fördröjningen enligt min uppfattning ingen betydelse 
eftersom materialet inte ändras. Bearbetningen av textmaterialet jag fått tag i på mikro-
film/mikrofiche tog vid direkt efter insamlingen. I första urvalet valde jag konsekvent bort 
artiklar som innehöll orden ”barn” och ”TV” men som var irrelevanta och inte användes i det 
sammanhang jag var intresserad av. I andra urvalet skummade jag igenom textinnehållet och 
gallrade kontinuerligt ut artiklar som var dubbletter eller som jag bedömde inte huvudsakligen 
hade ämnets relevans. Ett antal bortsorterade artiklar handlade t ex om ett särskilt TV-
program för barn eller om reklam-TV som sakfråga. Dessa fick bedömas från fall till fall ef-
tersom det kunde hända att artiklarna i större eller mindre grad ändå tog upp barns TV-
tittande generellt. Genom att koncentrera analysen till de artiklar som dominerande behandlar 
barns TV-tittande, ökar även relevansen i analysen.   
 
Det kvarvarande pressmaterialet (84 artiklar) har kodats enligt följande variabler: Id-nummer, 
vilket år artikeln publicerades, vilken tidning artikeln publicerades, artikeltyp, värdering samt 
övergripande tema. Variabeln (V) värdering fångar de beskrivningar som görs av barns TV-
tittande. Det är språkbruket i artiklarna som ligger som underlag för att bedöma om artikeln 
bedömts och kodats som positiv eller negativ. Kodningen för värdering är V5 följt av ”N” 
(ämnet framställs negativt) eller ”P” (ämnet framställs positivt). Ibland har det varit svårt att 
bedöma ur vilken vinkel texten främst belysts och därför fick kategorin ”Pos. & neg./neutral” 
skapas eftersom inga artiklar bedömdes som fullständigt neutrala. Koden blev då V50. Sista 
koden, V6, benämner vilket tema som är övergripande. Här finns tre varianter: V6V= Våld, 
V6H= Hälsorisk, samt V6Ö= Övrigt (artikelserier med intervjuer av personligheter och famil-
jer samt krönikor).  
 
Jag har inga ytterligare innehållskoder, utan det övriga har jag antecknat vid sidan av och an-
vänt mig av i den kvalitativa undersökningen. Fullständigt kodningsschema presenteras i bila-
ga 1.  
 

5.4 Bearbetning och kvalitativ analys 
Samtidigt som den första grundliga genomläsningen påbörjades, startades den kvalitativa in-
nehållsanalysen. Innan jag påbörjade analysens kvalitativa del hade jag en viss förförståelse 
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kring ämnet. Efter att ytterligare ha skummat igenom texterna såg jag att flera faktorer/teman 
återkom vilket gjorde att följande analysingångar skapades: 
 

1. Redaktionellt - Vilken typ av artikel det är. Denna punkt räknas dock som 
främst kvantitativ eftersom jag överför antalet till en tabell. Observera att 
jag inte har tagit notis om vem som skrivit artiklarna eller hur många spalt-
meter de är. Detta eftersom det är omöjligt att avgöra pga. att jag hämtat ett 
flertal av dem i efterhand via databaser på Internet och de är därför omgjor-
da i spaltmeter. Detta faktum kan även göra att de är svårbedömda gällande 
artikeltyp, vilket är orsaken till varför jag slagit ihop kategorierna ”Ledare” 
och ”Debatt”.  

 
2. Innehållsmässigt - Vilket språkbruk och vilka värdeladdade ord, uttryck 

och metaforer används i texterna och vad säger oss dessa om barns TV-
tittande? 

 
3. Perspektiv och värdering - Vilken vinkling och vilka val har gjorts. Vilka 

återkommande teman finns: t ex TV som kunskapskälla, framkallande av 
våld eller som hälsorisk. Har artikeln sammanfattningsvis en positiv eller 
negativ vinkling? 

 
4. Huvudpersoner - Vem är det som kommer till tals i texterna, vem skuldbe-

läggs och vem ska lösa eventuella problem? 
 
När man gör en kvalitativ analys börjar det med spontana intryck av rubriker, formuleringar 
och upprepande teman som man som läsare/undersökare får. De fyra analysingångar ovan har 
varit till en hjälp för analysarbetet men dock inte några punkter som jag slaviskt följt till punkt 
och pricka. Det är främst de utmärkande delarna i en text som jag intresserat mig för och jag 
har därmed inte försökt läsa in en mening som kanske inte finns, bara för sakens skull. I den 
första grundliga genomläsningen då den kvalitativa analysen började, läste jag helt enkelt ige-
nom texterna stycke för stycke och markerade intressanta uttryck, metaforer, värdeladdade 
ord, aktörer, åsikter osv. På så sätt växte olika teman fram och analysingångarna skapades. 
Artiklarna har därefter sorterats och kategoriserats utefter tidning, artikeltyp samt posi-
tiv/negativ vinkling. Själva tolkningen av en text kan ske på flera nivåer. Man kan t ex dela in 
en text i en denotativ och en konnotativ tolkningsnivå (vad dessa begrepp innebär förklaras i 
avsnitt 3.2.13). Jag strävar efter att i mina tolkningar av texterna belysa den betydelse som är 
mest sannolik, dvs. en allmängiltig tolkning som troligtvis skulle skapas då de flesta läsare tar 
del av texten.  
 
En viktig uppgift i textanalysen är inte minst att försöka göra synligt det som inte är synligt, 
dvs. att läsa mellan raderna. Om något inte uttalas kan det vara ett tecken på att det inte är 
viktigt, att det inte uttrycker någons åsikt eller att det betraktas som något självklart. Något 
kanske inte uttalas heller för att det inte får eller kan verbaliseras (det förtrycks). Tolkningar 
kan dock inte med exakthet fastställas. (Bergström & Boréus s.46)  

5.5 Validitet och reliabilitet  
Validitet är ett begrepp vars innebörd kan vara något omtvistad. Man kan först dela upp det i 
två delar: begreppsvaliditet samt resultatvaliditet.  
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Begreppsvaliditet innebär att det är överensstämmelse mellan teoretisk definition och opera-
tionell indikator samt frånvaro av systematiska fel. Generellt ökar validitetsproblemet med 
avståndet mellan den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn. För att ta ett 
exempel: Att mäta valdeltagande är inte svårt eftersom man då helt enkelt går till röstlängden 
och registrerar kryss och icke kryss. Detta innebär då en omedelbar operationalisering. Om 
man däremot vill undersöka mer omtvistade begrepp som t ex ”demokrati” blir validitetspro-
blemen mer påtagliga. (Esaiasson et. al. 2002, s.61ff)  
 
Resultatvaliditet innebär att vi undersöker det vi påstår att vi undersöker. För att resultatvali-
diteten ska vara god måste dels begreppsvaliditeten vara god (dvs. inga systematiska fel), dels 
måste reliabiliteten vara hög. Det sistnämnda innebär att det inte får finnas några slumpmäs-
siga eller osystematiska fel. God begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet innebär 
alltså god resultatvaliditet. (Ibid. s.61) 
 
Skillnaden mellan de två validitetsbegreppen kan förklaras vara att begreppsvaliditeten kan 
börja diskuteras så fort man har bestämt sina teoretiska begrepp och utformat sina operatio-
nella mätverktyg. Resultatvaliditeten går att utvärdera först när fältarbetet är genomfört, dvs. 
den praktiska undersökningen. De två validitetstyperna kan slås ihop och få beteckningen 
intern validitet. Den externa validiteten innebär i sin tur i vilken utsträckning som de resultat 
man fått kan generaliseras till den population av analysenheter som det från början var me-
ningen. (Ibid. s.62)  
 
Det finns även två strategier när det gäller validitet och operationaliseringar. För att kontrolle-
ra dessa kan man resonera sig fram till bästa möjliga operationalisering (resonemangsvalidi-
tet). Detta innebär att man kan kopiera en operationalisering som mer etablerade forskare an-
vänt sig av. Det kan då vara möjligt att jämföra sina resultat med andras, men det gör inte 
automatiskt att forskaren slipper från ansvaret att utreda rimligheten i resultatet. Man kan 
även på empirisk väg testa operationaliseringen (empirisk validitet). Här använder man sig av 
två eller flera parallella operationella indikatorer och garderar sig därmed. Man kan t ex då 
visa att det finns överensstämmelser mellan olika operationella kriterier och man drar då slut-
satsen att de operationella mätverktygen ger valida mätningar av det teoretiska begreppet. 
(Ibid. s.64ff) Jag kan säga mig ha använt resonemangsvaliditet, i min underökning genom att i 
den kvantitativa delen ha utgått från Magnus Fredrikssons innehållsanalysmodell (Dalsland i 
nyheterna 2004) när det gäller undersökning av ett större antal artiklar; uppdelning efter t ex 
publiceringsårtal, artikeltyp samt negativ/positiv vinkling.   
 
Reliabilitet innebär att mätredskapen man använder sig av är pålitliga och att man utför mät-
ningarna noggrant. (Wallén 1996, s.65) Man mäter graden av reliabilitet genom att jämföra 
resultaten från två undersökningar som använder samma mätinstrument. Man kan göra detta 
antingen genom att slumpmässigt dela in analysenheterna vid en tidpunkt i två grupper eller 
att man gör om exakt samma underökning med samma analysenheter vid en senare tidpunkt. 
(Esaiasson et.al. s.68) 
 
När man studerar massmedieinnehåll vill man slutligen få svar på frågan om innehållet är för 
eller mot något eller någon. Det kan handla om att man vill summera ett innehålls budskap, 
men också att man vill karakterisera delar av ett innehåll knutet till ett specifikt tema eller en 
specifik källa/aktör. En sorts valenskodning är om budskapet i rubrik respektive artikel som 
helhet är alarmerande, lugnande eller neutralt. Problemet med dessa typer av variabler är den 
subjektiva dimensionen som är svår att bortse från. Trots att man ställer upp noggranna kod-
anvisningar med exempel på gränsfall osv., kan det vara svårt att upprätthålla en godtagbar 
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kodreliabilitet. Man kan med andra ord inte fullt lita på att resultaten inte är beroende på den 
forskare som samlat in materialet. (Nilsson s.127f)  
 
Man kan säga att det finns fyra invändningar mot innehållsanalys: Kvantifiering är inte alltid 
lämplig, att inriktningen betonar huvudsakligen manifest textinnehåll på bekostnad av det 
underförstådda och outsagda, att hårt strukturerade analystekniker gör att texten inte tillåts 
´tala`, samt att analysinriktningen ofta lägger för lite vikt vid sammanhangets betydelse, vilket 
kan skapa validitetsproblem. (Bergström & Boréus s.78)  
 
I min undersökning har jag inte så hårt strukturerad analysteknik, utan jag tycker att jag rela-
tivt fritt bedömer känslan jag får när jag läser texterna. Jag har försökt att få en högre validitet 
genom att i den kvalitativa delen bland annat utgå från Helena Sandbergs analysingångar och 
anpassa dem efter behov. Jag har även återgett ord och uttryck ur artiklarna så att andra i sin 
tur kan bedöma om eller på vilket sätt de är värdeladdade. Den kvantitativa delen av under-
sökningen har ibland också varit svår att bedöma. Dock är flertalet av artiklarna tydliga med 
att visa en positiv eller negativ vinkling av ämnet. Jag har i resultatavsnittet nämnt vilka ord 
och uttryck som återkommit i artiklarna, men jag har dock inte kvantifierat dem närmare än 
att bedöma dem t ex som ofta/ständigt/ibland återkommande. 
 
Ibland hävdas det att kvantitativ innehållsanalys sätter reliabilitet före validitet. En bedömning 
av validiteten kan bara göras av varje enskild undersökning och hur väl deras uppläggning 
svarar mot forskningsfrågan. Mer reliabla undersökningsmetoder ger inte automatiskt större 
validitetsproblem. (Bergström & Boréus s.79) Reliabiliteten i min undersökning har höjts 
genom att jag analyserar samtliga artiklar jag funnit som jag tycker berör ämnet. Jag har alltså 
inte gjort något presentativt urval bland analysenheterna (de aktuella artiklarna).     
 

5.6 Kritiska reflektioner 
De kritiska reflektioner som jag under processens gång märkt av har främst varit urvalsför-
knippade. Det är ett välkänt problem att texter, i synnerhet i massmedier, tillhör flera genrer 
på en gång. Genresystemen är heller inte historiskt stabila eller tvärkulturella. Det sistnämnda 
är dock inget problem för mig eftersom jag endast undersöker svenska dagstidningar. En text 
som i en situation hör till en genre hör i en annan situation till en annan. Genrer är även för-
knippade med förväntningar hos läsaren, vilket borde vara relevant i min studie i konsumtio-
nen av massmedietexter och därav när jag utfört min undersökning. (Palmer 1990 se Ekec-
rantz & Olsson 1998, s.81) 
 
Detta märkte jag ganska snart efter att jag påbörjat sökandet efter artiklar i dagspress. Efter-
som antalet artiklar under sökningens gång varit stort och inkluderat många artiklar som jag 
bedömt inte varit relevanta för syftet, har svårigheten legat just på att välja ut ”rätt” artiklar 
som behandlar TV-tittandet hos barn. Det innebar att jag uteslöt de som huvudsakligen hand-
lade om reklam-TV för barn, TV-spel, video och barnprogram. Om jag skulle ha tagit med 
dessa artiklar skulle undersökningen bli betydligt mer omfattande och ändra karaktär, efter-
som det i så fall även skulle innebära att jag både med hjälp av databaser och via rubrikerna i 
Svenskt tidningsartikelregister skulle ha tagit med allt som hade med reklam, TV-spel, video 
och program för barn att göra. Jag övervägde avgränsningen länge och kom fram till att den 
var nödvändig för denna typ av uppsats. Att dela in artiklarna i kategorier var ett annat pro-
blem, vilket jag tar upp i avsnittet under tabell 2. Slutsatsen blir att det inte skulle ha varit så 
stort problem om jag hade haft tillgång till artiklarna i pappersform i originaltidningarna ef-
tersom jag då skulle ha vetat vilken sida och kategori de tillhörde.   
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Eftersom jag har bedömt varje artikel utifrån deras relevans för undersökningen kan denna 
personliga bedömning naturligtvis vara ett validitetsproblem, något som förekommer i denna 
typ av undersökningar. Dock borde undersökningen vara pålitlig eftersom jag försökt beskriva 
mina tillvägagångssätt och bedömningar så tydligt som möjligt så att den borde kunna repete-
ras av någon annan person.   
 
Vid en studie inför en uppsats är det alltid ett dilemma mellan att välja en metod som sparar 
tid mot en metod som är mer tidskrävande men ger säkrare resultat. I denna undersökning har 
jag t ex varit tvungen att lita på att databasernas artiklar textmässigt är identiska med den 
tryckta pappersversionen. Jag valde att efter endast rubriker bedöma om artiklarna var rele-
vanta då jag använde mig av Svenskt tidningsartikelregister, istället för att leta upp samtliga 
på mikrofilm/mikrofiche. Hade jag gjort det sistnämnda hade jag förmodligen suttit framför 
en sådan läsare än idag, så tidsaspekten är naturligtvis en viktig faktor när det gäller reliabili-
teten i min undersökning.  
 
 

 43



6. Resultatredovisning och analys 
 
I följande kapitel presenteras resultaten jag fått fram i både tabeller och texter. Under varje 
tabell kommenterar jag först statistiken och drar eventuella slutsatser. Jag går sedan igenom 
de innehållsanalytiska delarna av undersökningen och presenterar exempel på ord, uttryck, 
teman och perspektiv som används i artikeltexterna i de två tidningarna genom årens lopp. Jag 
avslutar kapitlet med en kort sammanfattande analys.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medias rapportering och därmed attityd kring barns 
TV-tittande har varit genom de senaste 30 åren genom att analysera artiklar från dagstidning-
arna Dagens Nyheter samt Svenska Dagbladet.  
 
Under genomgången av artikelrubriker i ett flertal dagstidningar från respektive år, kunde jag 
se tydliga tendenser kring vad som generellt stod på dagordningen. Under andra hälften av 
70-talet och första halvan av 80-talet berörde debatterna kring masskommunikation främst det 
statliga monopolet, när- och lokalradion, om vi skulle ha fler TV-kanaler och om en nordisk 
satellit verkligen var nödvändig, censur i media, programutbud som utarmas, mångfald och 
yttrandefrihet, hur dålig schlagerfestivalen var samt kostnader för TV-licensen. I första grov-
genomgången av artiklar märkte jag en ökad debatt kring barn och TV-reklam i mitten av 90-
talet. 
 
Många artiklar handlade om TV och våld, och där barn nämndes men där inte barn som mål-
grupp huvudsakligen behandlades. Dessa sorterades bort. Jag valde även bort artiklar som t ex 
bara handlade om video. Dock märkte jag att barns TV-tittande ofta hängde samman med 
video och videovåld.  
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Tabell 1: Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets bevakning av barns TV-tittande 
1975-2005  
 

ANTAL ARTIKLAR 

År Dagens Nyheter Svenska Dagbladet 
 
Antal artiklar per år 
 

1975 1 - 1 
1976 - - - 
1977 1 - 1 
1978 - 1 1 
1979 1 2 3 
1980 - - - 
1981 3 - 3 
1982 1 - 1 
1983 - - - 
1984 - - - 
1985 - 1 1 
1986 - 1 1 
1987 1 - 1 
1988 1 3 4 
1989 2 - 2 
1990 1 1 2 
1991 3 1 4 
1992 2 2 4 
1993 - 1 1 
1994 4 6 10 
1995 4 - 4 
1996 2 1 3 
1997 2 - 2 
1998 1 3 4 
1999 - 2 2 
2000 1 1 2 
2001 - 1 1 
2002 1 1 2 
2003 3 - 3 
2004 6 6 12 
2005 5 4 9 
Antal art.:              46                                        38                      Totalt:          84 
 
Resultaten visar att DN och SvD har publicerat ungefär lika många artiklar i ämnet. Oftast rör 
det sig om någon artikel per år, och även när intresset för ämnet verkar öka, skriver också 
båda tidningarna om det. Man kan se hur de följs åt relativt jämnt i bevakningen av ämnet, 
vilket borde betyda att de följer likadana urval när det gäller nyhetsrapportering. Anledningen 
till varför det inte enligt dessa resultat rapporterades mer om TV på t ex 80-talet, förmodar jag 
beror på att det var debatten kring video som det inriktades på och inte TV: n som medium.    
 
Det finns publiceringstoppar 1994 och 2004, där det publiceras 10 respektive 12 artiklar i äm-
net. Debatter kommer ofta och går i perioder så man kan undra varför ämnet just dessa årtal 
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återigen blev aktuella och omdiskuterade. Eftersom de flesta artiklar oavsett publicerings-
datum grundar sig på någon form av aktuell forskning, så kan det inte enbart vara därför så 
många publicerades vid dessa tidpunkter.    
 
Artiklarna grundar sig oftast på amerikanska eller svenska undersökningar och kopplas till 
olika universitet eller andra institut. USA beskrivs t ex på 80-talet som ett skräckexempel:  

”Vi måste vakna innan vi kommit så lång som i Amerika. Där har de öppnat 
särskilda kliniker för att hjälpa TV- och videoskadade barn. De har sett så 
mycket våld och skräck att de inte längre kan hantera verkligheten” (Ståhl SvD, 
1988-04-11)  

 
Annan forskning som görs i Japan, Tyskland och USA görs även i Sverige där man beskrivs 
undersöka vilka samband det finns mellan TV-tittande, bokläsning och andra kulturella aktivi-
teter. 
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Tabell 2: Artikeltyp om barns TV-tittande i DN och SvD 1975-2005 (DN/SvD)
   

ARTIKELTYP 

År Nyheter* Ledare/debatt** Övrigt*** 

 
Antal artiklar per 

år 
 

1975 1/0 - - 1 
1976 - - - - 
1977 - 1/0 - 1 
1978 - - 0/1 1 
1979 - 1/2 - 3 
1980 - - - - 
1981 1/0 2/0 - 3 
1982 - 1/0 - 1 
1983 - - - - 
1984 - - - - 
1985 0/1 - - 1 
1986 0/1 - - 1 
1987 - 1/0 - 1 
1988 0/1 - 1/2 4 
1989 1/0 1/0 - 2 
1990 0/1 1/0 - 2 
1991 3/1 - - 4 
1992 1/1 1/1 - 4 
1993 0/1 - - 1 
1994 2/1 2/4 0/1 10 
1995 1/0 3/0 - 4 
1996 1/0 0/1 1/0 3 
1997 2/0 - - 2 
1998 1/1 0/1 0/1 4 
1999 0/2 - - 2 
2000 1/1 - - 2 
2001 - - 0/1 1 
2002 1/0 - 0/1 2 
2003 2/0 1/0 - 3 
2004 5/4 0/2 1/0 12 
2005 4/3 0/1 1/0 9 

Antal art.:        46                            27                                11 Totalt:    84 
 
* Kategorin ”Nyheter” innefattar t ex forskningsrön och reportage som bedömts vara nyheter 
främst på kultursidorna i respektive tidning. 
 
** Kategorin ”Ledare/debatt” är en hopslagning av kategorierna ”Ledare” och ”Debatt”. An-
ledningen till detta är att de har varit svåra att skilja på. Vissa av artiklarna har jag hämtat via 
databaser och de är därför omgjorda i utskriftsvänlig form där artikeltypen inte alltid anges. 
De återstående artiklarna har jag hämtat från mikrofilm/mikrofiche och de är därför utklippta 
och syns inte i sin helhet, dvs. ingen sidrubrik visas.  
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*** I kategorin ”Övrigt” ingår krönikor samt artikelserier med intervjuer av t ex TV-
personligheter eller familjer som har uttalat sig i ämnet.  
 
Siffrorna i tabellens celler ska utläsas på följande sätt: 1/0 innebär att det är en artikel i DN 
och ingen i SvD detta årtal. 
 
Resultaten visar att en övervägande majoritet av artiklarna kan räknas som nyheter. De flesta 
är rapporter kring forskningsresultat vilka publiceras på kultursidorna. Det publiceras även en 
del ledare/debatter, vilket kanske inte är så förvånande eftersom vinklingen och ämnets natur 
ofta gör att man måste ta ställning att hålla med kritiker eller forskningsresultat eller säga 
ifrån. Ibland görs debatten personligare genom att skribenten skriver ”jag som oroad två-
barnsfar…”  

6.1.1 Yrkeskårer 
Många yrkeskårer uttalar sig både i DN: s och SvD: s artiklar: lärare, en rektor för bildlärarin-
stitutet, programansvariga för barn-TV, barnkulturforskare, en professor i kommunikation, 
psykologer, politiker, en kriminolog, en kulturminister, chef för barnredaktionen i TV, medie-
forskare, författare, läkare av något slag (psykologer, barnläkare, psykiater, psykoterapeuter), 
programchefer eller verksamma i organisationer som t ex Rädda barnen, Folkhälsoinstitutet 
eller BRIS (Barnens Rätt i Samhället). Andra institutioner och organisationer som omnämns 
är Våldsskildringsrådet, Civildepartementet, Statens biografbyrå, Filminstitutet, Brottsföre-
byggande rådet, Institutionen för pedagogik, Avdelningen för medie- och kommunikationsve-
tenskap i Lund och Granskningsnämnden för radio och TV.  
 
I en artikel i SvD anklagar en amerikansk barnpsykiater TV för massmord. ”TV-tittande är 
inget oskyldigt tidsfördriv eller en passiv barnvakt” heter det i en annan artikel. ”Televisio-
nens fördärvliga inverkan på unga tittare…”. Det påstås heller av forskare att ingen under-
sökning har motsagt att TV-våld gör barn mer aggressiva.  
 
När TV kopplas till skolan liknar en lärare sig vid en TV, enligt en artikel i SvD 1985. Hon 
säger att hon inte kan ”skifta bild” lika ofta som det görs i TV och det är därför svårare att 
fånga elevernas uppmärksamhet. Barnen får beteendeförändringar. Även nedvärderande ord 
som barn använder om varandra citeras i en artikel. Genom dessa ord kan man se en föränd-
ring i stilvalör. Barndomen beskrivs vara kostsam. Ett antal artiklar, speciellt i SvD, tar även 
upp aktuella böcker i ämnet, där intervjuer med författarna bygger artikeln.  
 
I DN 1991 anses att det pågår en liten revolution i synen på TV. Det berättas om ”lärarkårens 
protektionistiska utestängande attityder till TV och film i undervisningen.” En ”lärarkår som 
i decennier impregnerats med fördomar om rörliga bilders vådlighet för barn”.  

6.1.2 Föräldrarna 
Det finns även en fokusering på föräldrarna i ämnet. I SvD beskriver oroliga föräldrar TV-
program som ”något helt oförklarligt som plötsligt exploderar på skärmen.” Att ensamheten 
framför TV: n är förödande för barnen. ”I brist på annat tillbringar barnen större delen av 
sin fritid framför TV-apparaten.” I positiv bemärkelse nämns TV: n användas som sällskap. 
Föräldrar uppmanas vara aktiva, påverka och styra barnen. (Att styra barnen uppfattar inte jag 
som något positivt ord.) Det finns en återkommande fråga där ansvaret för TV: ns negativa 
effekter står i centrum. Någon måste ställas till ansvar för allt hemskt. En debattartikel i SvD 
avslutas ”Och vem bär det konkreta ansvaret för de alster som serveras allmänheten?” (Vall-
quist 1994) Åsikten att det är föräldrarnas sak, inte TV-industrins, att övervaka vilka program 
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deras barn ser, uttrycks också. Föräldraauktoritet är ett ord som dykt upp. I andra fall be-
skrivs föräldrar som aningslösa kring hur skrämda barn blir av TV. Föräldrar bör begränsa 
barnens TV-tittande. 
 
Fienden enligt kritikerna är ”de med kommersiellt intresse”. TV: ns försvarare är inte så 
mycket försvarare för mediet i sig, utan mer kritiska mot den moralpanik som pågår. De kallar 
TV: ns kritiker för ”massmediala gråterskor”. Medierna har ”frossat i tragedins alla be-
klämmande detaljer”. De som är för och emot TV: n beskrivs som ”fundamentalister” mot 
”yttrandefrihetens desperados”.  
    
Ett samband mellan föräldrar och barns TV-tittande och föräldrarnas utbildning är en åter-
kommande faktor i båda tidningarna, speciellt vid senare publiceringsdatum. Det beskrivs att 
de som har låg utbildning tittar mest på TV.  
 
I den tidigaste artikeln jag fann i ämnet (DN 1975) tas det upp att föräldrarna inte tittar på TV 
med sina barn och att den fungerar som barnvakt. Genom att kräva att föräldrar hela tiden ska 
vara med sina barn framför TV: n är att ställa orimliga och orealistiska krav, är responsen. Att 
kunna ha barnen placerade och distraherade efter en lång arbetsdag måste man få ha. Barn-
program ska emellertid vara för alla och vuxna ska inte behöva uppoffra sig för barnens skull. 
Ett starkt samband finns mellan föräldrars och barns medieanvändning. I mitten av 90-talet 
anser kulturministern att det är dags att inte bara föräldrarna, utan även politikerna tar sitt an-
svar i debatten och tar föräldrarnas oro på allvar. Bl a ska man stärka tittarmakten genom 
opinionsarbete.  
 
1996 rapporterades det om ett chips i USA som tar bort TV-våld (V-chipset där v-et står för 
våld) som bl a föräldrar kan installera i TV: n. Man gör det möjligt att stänga ute program 
som innehåller sex, våld och grovt språk. Dock kan värderingen av program fungera som en 
magnet för yngre pojkar som då vet vilka program de ska välja för att se så mycket våld och 
sex som möjligt. 2004 berör flera artiklar begränsning av TV. Föräldrar bör låta sina barn titta 
på TV högst en timme om dagen eller möjligen 2 timmar ibland, rekommenderar amerikanska 
barnläkare. Svenska barnläkare kritiseras att vara flata jämfört med amerikanska anser en 
svensk professor.   

6.1.3 TV: n som syndabock 
I några artiklar kritiseras just denna hysteri kring TV: n som syndabock för allt våld i världen. 
Vid några tillfällen märktes att artikelförfattaren var mer positiv till TV än resultatet av de 
undersökningar kring TV: s påstådda effekter som togs upp. Ett par artikelförfattare hävdar att 
andra faktorer är skadligare än TV: n. Dessa artiklar kritiserar samhället och inte TV: n. Ex-
empelvis skriver Vargas Llosa (SvD 1996) angående förebyggande åtgärder med begränsade 
sändningstider:  

”Men om begränsningarna sträcker sig ända till att förse staten med ett 
alibi för att kontrollera de audiovisuella medierna blir resultatet ound-
vikligen att de som äger makten utnyttjar den för egen vinning, det vill 
säga upphöjer ett våld till norm som är lika destruktivt för den mänskli-
ga anden och moralen som det våld man ville utplåna.”  
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Tabell 3: Artiklars attityder kring barns TV-tittande i DN och SvD 1975-2005 (Dagens 
Nyheters och Svenska Dagbladets vinkling av ämnet. DN/SvD)  
 

ATTITYDER 

År Positivt* Negativt** Pos. & Neg./Neutralt*** Antal artik-
lar/år 

1975 - - 1/0 1 
1976 - - - - 
1977 - 1/0 - 1 
1978  0/1 - 1 
1979 1/1 - 0/1 3 
1980 - -  - 
1981 - 2/0 1/0 3 
1982 - 1/0 - 1 
1983 - - - - 
1984 - - - - 
1985 - 0/1 - 1 
1986 - 0/1 - 1 
1987 - 1/0 - 1 
1988 0/2 1/1 - 4 
1989 1/0 1/0 - 2 
1990 1/0 - 0/1 2 
1991 2/0 - 1/1 4 
1992 1/0 1/2 - 4 
1993 - - 0/1 1 
1994 - 4/6 - 10 
1995 - 3/0 1/0 4 
1996 1/0 1/0 0/1 3 
1997 - - 2/0 2 
1998 - 1/1 0/2 4 
1999 - 0/2 - 2 
2000 - 0/1 1/0 2 
2001 - 0/1 - 1 
2002 - - 1/1 2 
2003 - 3/0 - 3 
2004 1/0 5/6 - 12 
2005 1/0 3/2 1/2 9 

Antalet art.:     12                            53                                     19            84 
 
 
* I ”Positivt”-kategorin ingår artiklar där artikel eller rubrik kodats som övervägande positiv.  
 
** I ”Negativt”-kategorin ingår artiklar där rubrik eller artikel har kodats som övervägande 
negativ.  
 
*** I ”Positivt & Negativt/Neutralt”-kategorin ingår artiklar där artikeln har varit svårbedömd 
att placeras i de två föregående kategorierna. Detta kan handla om att de tagit upp både positi-
va och negativa faktorer i lika hög grad, eller att de behandlat ämnet någorlunda neutralt.  
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Resultaten visar att en förkrossande majoritet av artiklarna speglar barns TV-tittande negativt. 
Kanske inte ett så förvånande resultat med tanke på den nyhetsvärdering som existerar, där 
upprörande och ständigt aktuella ämnen får en plats i tidningen. Även om ämnet inte hamnar 
på förstasidan, hamnar det på kultursidorna som en nyhetsrapport eller som ständigt beröran-
de debattämne. Ämnet berör många människor eftersom vi alla mer eller mindre tittar på TV 
och nu är uppväxta med den. 
 
Kärt barn har många namn heter det, och när det gäller televisionen är det sant. Dock är syno-
nymerna för TV inte alltid så positivt laddade. I SvD kallas TV för: TV-rutan, bildrutan, TV-
skärmen, rutan, TV-apparaten, burken, kulturens dödgrävare samt gödningsmedel för sofflig-
gare. I DN omnämns TV som (den skrällande) TV-apparaten, kulturens påstådda banerföra-
re, TV-rutan samt TV-skärmen.  

6.1.4 Språket i artiklarna  
I SvD finns det många ord och uttryck som återkommer i liknande former och väcker upp-
märksamhet: moral, frustration, TV-våld, åtgärder, normer, värderingar, beteende, medveten 
ansträngning, låtsasvåld, ond cirkel, lärdom, attityder, tragedi, passivitet, splittring, våldsbil-
der, förvrängda budskap samt konsumtionssamhället. Barn uppges inte kunna ”värja sig för 
TV (eller data) som oupphörligt översköljer dem med nya intryck och invaderar hela deras 
sinne”. Uttryck som barnaåren uttrycker ett oskuldsfullt positivt laddat ord. ”Vi måste bjuda 
barnen på vår tid”, ”vi berövar dem deras barndom”, ”vi måste ransonera TV- och dataan-
vändandet kraftigt”, vilket beskrivs vara de vuxnas ansvar.  Uttrycket ”rena underhållnings-
program” ger en negativt ton. ”Underhållning” har nästan alltid en negativ klang i artiklarna. 
TV: n ”glorifierar våldet” och ”skapar ett samhälle av skräck, våld och ond bråd död.” Den 
”upphäver gränsen mellan fantasi och verklighet”. Barn blir offer för TV-våldet. Det har skett 
en förgrovning av fiktionsvåldet. Man ska avskaffa TV-våldet, dock kommer ändå video och 
kabel-TV att leverera underhållningsvåld. Ungdomsvåldet är ett annat vanligt ord. Antivålds-
sanktioner är åtgärder som bör göras, läkare och politiker rapporteras ha vädjat om självsane-
ring.   
 
Uttryck som nämnts i artiklarna i DN är t ex TV-exponeringens avtrubbningseffekt, våldsin-
slag, avtrubbar barns förmåga till medkänsla, missbruka TV, mycken rädsla är förknippad 
med TV, TV tjänar som katalysator till rädsla, missbruket av TV, skadliga effekter, förödande 
inverkan på barns intellektuella utveckling, TV: n har berövat de unga deras barndom, den 
tilltagande TV-konsumtionen, TV främjar inte intellektuell utveckling, barnen slötittar, vår 
uppfattning förskjuts till förvanskningar om hur stora skador som misshandeln orsakar.  
 
Vi bör även bojkotta Kalle Anka, medievåldet en skadlig våldsindoktrinering, ökad avtrubb-
ning, normer och värderingar, solidaritet, nymoralister, våldsbenägenhet, det slår mot bar-
nen, må dåligt och glo på TV, genom TV kan de möta en kravlös omgivning, kulturelit, TV-
kommersialiserade, dravelserier, etik och ansvar, ökande massmedievåld och ökande mass-
medieanvändning kan vara en explosiv blandning, regler blir mest floskler, mediernas massi-
va våldsutbud, våldet exponeras på ett allt brutalare och mer detaljerat sätt i massmedia vid 
dygnets alla timmar, det starkt accelererande massmediala utbudet av våld, bildmediernas 
våldsorgier, barn utsätts för mer och mer TV-skildringar och så pågår det vidare.  
 
Olika typer av våld nämns under årens lopp i DN: extremvåld, underhållningsvåld, skräpvåld, 
upprepat våld, nöjesvåld, massmediernas fiktionsvåld, alstrar faktiskt våld, vuxenvåld och 
medievåld. Enligt samma tidning uppges det finnas ett speciellt TV-språk som man måste lära 
sig. Det talas om TV-åldern, att man blir TV-skadad och att dagens TV är monopol-TV. 
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Många negativa uttryck angående kommersiella intressen nämns genomgående oavsett de-
cennium och tidning, t ex: ”Fiktionsutbudet lever sitt eget liv styrt av en stenhård press på 
högsta möjliga tittarsiffror” eller ”Har TV en viktigare funktion att fylla än att samla ihop 
flest möjliga par tittarögon?”.   
 
I artikel ”Därför blir barn fördummade av TV” rapporteras att det är en risk som vi utsätter 
våra barn för att släpphänt tillåta ett alltför ohejdat bruk av TV. Barnen får över sig alltför 
mycket som de inte begriper vare sig intellektuellt eller moraliskt. Faran med TV, förklaras 
vara att mediet till sin natur är sådant att man kan glo utan att fatta. De vänjer sig vid bristfäl-
lig information. Det är inte bara passiviserande, det är direkt fördummande. Man kan ”sitta 
och glo som en hjärndöd”. Trots torftigt utbyte kan vi sitta kvar och bli förströdda utan att 
anstränga sig. (DN 1981-03-22)   
 
Det tranceliknande tittandet har mycket mer med tvång än med frihet att göra, avslutas arti-
keln ”Klarar barnen sju TV-kanaler” från 1977. Rubriken är 30 år senare lite skrattretande 
och man önskar svara: ”Ja, det gjorde vi.” Också 1994 ställer man sig frågor om TV-våldet 
väcker aggressioner, om TV är källan eller den utlösande faktorn till skräck och mörkrädsla. 
TV och video är på gott och ont. Rambo är farligare än tecknade serier, anses det, och de titta-
re som lättast kan identifiera sig med förövaren stimuleras mest till eget våld.     
 
I DN 1994 föreslår att en författarinna att man sätter boms på TV-skräpet, där boms står för 
extramoms till barnkultur som ska gå till en pott för produktion av kvalitetsprogram. Här jäm-
förs det med att övriga laster såsom tobak och sprit har extra beskattning. Samma år manar 
kulturministern till bojkott av TV-våld. Det visas bra barnprogram men också ”så hemskt 
mycket skit”, säger hon. Året därefter rapporterar en artikel om att debatten kring TV-våldet 
är förenklad. Statistik som nämns i en annan artikel om att 10-20 % av verkligt våld orsakas 
av TV-våld är onyanserad och grovt förenklad. Debatten fortsätter genom att en annan skri-
bent påstår att även om mindre procentantal än så orsakar våld, är det ändå 5 % våldsbrott 
som orsakas av TV och det är för mycket. Även här tillägger man kort att det givetvis inte 
bara är TV som orsakar våld.       
 
Liknelser och metaforer används då och då i artiklarna. I DN kan man bl a läsa: ”Man bäd-
dar in eländet i en falsk och obehaglig atmosfär av skämtsamhet”, ”man bekämpar sympto-
men”, ”barnen suddar ut känslan för egen och andras kroppsliga integritet”, ”en rännil av 
våld sipprar från TV ut på alla skolgårdar”, ”vi har alltför foträta och rumsrena i våra pro-
gram, vi visar en friserad verklighet”, ”att glo på TV är en form av orörlighet, men själva 
apparaten är inte mer magisk än en slips.” Mycket refererar till mat: ”Det serveras en blodig 
våldsscen som tilltugg”, ”Vi matas ju med sådan smörja dag och natt!”, ”Barnen slukar seri-
erna glupskt”, TV-reklam serverar våldet”. I SvD skrivs: ”Tecknade filmer är som ett brus, 
det duschar över barnen i ett högt tempo.” Det beskrivs fungera som ett lock över känslorna. 
Det beskrivs i en artikel att man bör välja en ”mediediet” genom att tänka efter precis som när 
vi äter. ”Det är allas vårt ansvar att tänka på vad vi vill leva” heter det. Uttrycket stålbad 
beskrev hur hemskt det var att leva utan TV under en tid i en undersökning. ”Våld är lika 
amerikanskt som körsbärspaj” är en annan talande liknelse. Angående sambandet mellan 
barns TV-tittande och fetma: ”Vi kommer aldrig att ha råd att behandla bort fetman utan 
måste mota Olle i grind med kreativa, genomtänkta/…/ strategier. Därvidlag kunde TV göras 
till ett träningsredskap för ökad hälsa istället för ett gödningsmedel för soffliggare.” 
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Alliterationer används ibland metvetet eller omedvetet i texten, särskilt i SvD: det ”veder-
värdiga videovåldet”, ”rensa rutan”, ”simulerad strävan” samt ”namnlös nolla” för att 
nämna några. 

6.1.5 TV: n – inte bara negativ 
I många av artiklarna som tar upp ett flertal negativa faktorer med TV: n, lämnas det några 
rader till att informera att TV: n också naturligtvis kan vara bra ibland, och att inte alla tar 
skada. Det ger intrycket av att artikelförfattarna känner att de måste ta med detta, även om det 
inte alls är så uppseendeväckande som att informera om att det orsakar mord. Ibland kan man 
undra om artikelförfattarna egentligen tycker att TV är så hemskt. De negativt laddade orden 
kanske överdrivs för att väcka läsarintresse?  
 
De fåtal gånger TV beskrivs ha positiva effekter är det att den är ett perfekt tidsfördriv när 
man bara vill koppla av men även ett väldigt bra sätt att få reda på saker. Rätt utnyttjad har 
möjligheter att ge kulturupplevelser till människor som annars aldrig skulle komma i kontakt 
med t ex konserter, teater och film. (SvD 1979) De som försvarar TV: n beskrivs som ”det 
fria ordets företrädare” och begrepp som demokrati och yttrandefrihet kopplas till valfriheten 
at själva välja TV-kanaler och program. TV-våldet beskrivs i en artikel som lättare att kritise-
ra än fattigdom, familjeupplösning, narkotikamissbruk osv. Dock anses det i samma artikel att 
det ändå inte är en anledning att förtiga TV-våldets inverkan.  Våld i film kan både skada och 
göra gott, beskrivs det. Det kan fungera som ett utlopp i ett samhälle som kräver behärskning 
och där slagsmål inte är accepterat som konfliktlösare.  
 
I en artikel i SvD specificeras att läsförståelsen och korttidsminnet till och med förbättrades 
på förskolebarn när de tittat på TV. Men genast beskrivs det vidare att det för väldigt små 
barn är väldigt skadligt och kan leda till koncentrationssvårigheter. Det är inte i många artik-
lar som det tas upp att effekterna beror på vilken sorts program man ser. En dominerande ma-
joritet av artiklarna tar endast upp våldsprogram som exempel. När väl barnprogram om-
nämns önskas de beröra vitala känslor och stämningar och inte skyggar för smärtsamheter 
och svårigheter, beskrivs det av programansvariga i en artikel i DN. TV kan användas till 
folkbildning, dock gäller det att konkurrera mot underhållningsprogram. Barnprogram ska 
bjuda på fantasifullhet, lekfullhet och ett smakligt formspråk. Man ska inte ge upp hoppet om 
TV, utan yngre tittare vill ha sammanhang och djup, enligt en artikel från 1996. Även hur bra 
pedagogik i TV påverkar barnen tas det upp 2005. I en krönika i DN 2005 hävdar skribenten 
att det inte blev något fel på generationerna som växte upp med övervåldet i Bröderna Cartw-
right eller Kalle Ankas julafton. ”TV: n är den bästa, billigaste och effektivaste barnvakten, 
det vet alla föräldrar, ingen vill prata om det.”    
 
Det finns de som uttrycker sig vara trötta på gnället mot TV-tittandet. Det var 1979 enligt DN 
”inne” att skälla på TV om man var kulturskribent. Skribenten tror inte på kritiken att TV 
passiviserar och hindrar folk från att förverkliga sina sanna behov och att det kommersialise-
rade programutbudet skapar konstlade behov. I försvarstalet av TV: n hävdas att äldre tiders 
underhållning var lika våldsamma som TV-programmen. Positivt är att man kan bli stimule-
rad och aktiverad av TV: n. Många har fått kunskap och känslomässiga upplevelser som de 
före TV: n inte kunde ana sig till. Skribenten tycker det är underligt att inga undersökningar 
publiceras som påvisar TV-tittandets stora stimulansmöjligheter.  
 
Även i DN avslutas en starkt negativ artikel från 1981 med att TV givetvis är ett oerhört vär-
defullt medium, men att det är missbruket som skribenten vill åt. Endast en mening positivt 
omnämnande av TV: n kommer på slutet, ett mönster som setts förut. En annan artikel från 
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samma år hävdar att TV har raserat gränserna mellan barndomen och de vuxnas värld. Själva 
TV som medium, dvs. dess form, diskuteras och sägs kunna få förödande konsekvenser, om 
inte TV-tittandet balanseras med t ex gammaldags boklig lärdom. Även i denna artikel nämns 
det mot slutet att TV dock kan vara ett oöverträffat medium för rent estetiska upplevelser.  
 
Det är i början av 90-talet som några positiva artiklar börjar dyka upp. Det anses t ex i DN att 
TV-serier är en god introduktion till de vuxnas värld.  
 
I en huvudsakligen negativ artikel i DN 1994 rapporteras det att emellertid inte alla tittare blir 
våldsamma av att se våld. Den generella slutsatsen blir ändå att visat våld leder till verkligt 
våld. Artikeln avslutas med: ”Till sist, för säkerhets skull: Underhållningsvåldet är naturligt-
vis inte den enda orsaken till våldet i samhället. Men det är utan tvivel en av orsakerna.”  I en 
krönika i samma tidning framhävs det kritiskt att det finns psykologer som hävdar att barnen 
behöver medievåld för att lära sig att hantera sina egna aggressioner. Skribenten frågar om 
barn måste lära sig bearbeta allt slags våld bara för att det tillhör verkligheten och skulle i så 
fall t ex ”gaskamrar med små nakna lägerfångar vara en lämplig present, eller en välutrus-
tad tortyrkammare?”   
 
1989 i DN anses det att videovåld inte leder till ökat våld bland ungdomar, utan förtyck och 
våld var istället mer utbrett förr i tiden, ett uttalande vi hört förut. Det är ensidigheten som är 
farlig för barn, dvs. om de bara ser våld på TV. Detta jämförs sedan med att ett barn inte hel-
ler skulle må bra av enbart kaffe och wienerbröd. Det är nymoralisterna som är farligare än 
videovåldet, anser skribenten.  
 
En del artiklar som ger en mer positiv syn av TV, ger exempel på moralpanikens uttryck med 
en viss ton av ironi: ”det Onda”, ”den onda cirkeln”, ”moraliska vaktorgan”, ”man kan få 
fyrkantiga ögon av flitigt TV-tittande”, ”folkuppfostrare”, ”sätt barnen framför TV: n, det är 
den billigaste barnvakten!”, ”TV-apparaten, vår tids satan”.  
 
2004 i DN ser man tillbaka på moralpaniken och hur polisserier ansågs glorifiera våldet och 
skulle skapa en generation av slagskämpar och hur reklam skulle leda oss alla i kontokortsför-
därvet.   
 
Det finns i artikeln från 1975 huvudsakligen ett könsperspektiv där man talar om hur TV-
programmen för barn visar stereotypa könsroller där t ex kvinnorna aldrig utövar några yrken 
och framställs som t ex tjatmostrar, otacksamma och arga. 2000 rapporteras det att TV-
tittandet gynnar pojkars självkänsla medan flickornas hämmas. Ett fåtal gånger smyger sig ett 
könsperspektiv in bland artiklarna även i SvD. Det uppges att det finns en skillnad mellan 
könens inställning till våld, där flickor/kvinnor oftare tar avstånd från det.  
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Tabell 4: DN: s och SvD: s övergripande teman i belysningen av barns TV-tittande i DN 
och SvD 1975-2005 (DN/SvD) 
 

ÖVERGRIPANDE TEMAN 
  

Våld* 
 

Hälsorisk** 
 

Övrigt*** År 
 

Antal artik-
lar/år 

1975 - - 1/0 1 
1976 - - - - 
1977 1/0 - - 1 
1978 - - 0/1 1 
1979 0/1 - 1/1 3 
1980 - - - - 
1981 - 2/0 1/0 3 
1982 - 1/0 - 1 
1983 - - - - 
1984 - - - - 
1985 - 0/1 - 1 
1986 0/1 - - 1 
1987 1/0 - - 1 
1988 1/1 - 0/2 4 
1989 2/0 - - 2 
1990 1/0 - 0/1 2 
1991 2/0 - 1/1 4 
1992 0/1 1/1 1/0 4 
1993 0/1 - - 1 
1994 4/6 - - 10 
1995 4/0 - - 4 
1996 1/1 - 1/0 3 
1997 1/0 - 1/0 2 
1998 1/2 - 0/1 4 
1999 0/1 0/1 - 2 
2000 - 1/1 - 2 
2001 - - 0/1 1 
2002 1/0 - 0/1 2 
2003 1/0 2/0 - 3 
2004 0/2 6/4 - 12 
2005 - 4/3 1/1 9 

Antal art.:                        38                             28                          18 Totalt: 84 
 
* I kategorin ”Våld” ingår artiklar som på något sätt huvudsakligen fokuserar kring våld i 
ämnet barns TV-tittande, t ex att barn blir aggressiva av TV-tittande. (Våldsaspekt kring ef-
fekterna av barns TV-tittande) 
 
** I kategorin ”Hälsorisk” ingår artiklar som på något sätt huvudsakligen fokuserar barns TV-
tittande kring fysisk och psykisk ohälsa, t ex fetma, oro eller koncentrationssvårigheter. (Häl-
soaspekt kring effekterna av barns TV-tittande)  
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*** I kategorin ”Övrigt” ingår artiklar som huvudsakligen tar upp t ex vanor eller önskemål 
kring barns TV-tittande.  
 
Resultaten visar att de flesta artiklar huvudsakligen har ett perspektiv där de fokuserar sig 
kring våld och barns TV-tittande. Inte långt efter ges det ett hälsoperspektiv i ämnet. Vi kan 
se att det särskilt de senaste tre åren har behandlat hälsa och barns TV-tittande.   

6.1.6 Jämförelser mellan TV och andra medier 
En ständigt återkommande vinkling är att man jämför TV med andra medier. Det gäller stati-
stik bl a kring radio, läsning av böcker och tidningar samt utlåning av böcker på bibliotek. 
Ofta nämns filmer, TV-program eller TV-personligheter i artiklarna. ”Motorsågsmassakern” 
är en klassisk ”våldsfilm” som flera gånger tas upp i båda tidningar och i alla decennier som 
exempel.  Jämförelser också gällande hur mycket barnen använder TV idag och tidigare de-
cennier görs. Man drar även paralleller mellan TV-våldet och Estoniakatastrofen, där säker-
hetsåtgärder efterföljde olyckan. Detsamma borde gälla för TV eftersom dess våld orsakar 
tragiska händelser i verkliga livet, anser skribenten. Även i DN tar man upp tragiska händelser 
som hänt i verkligheten, både i Sverige och i USA, som orsakats av TV-våld. 2002 rapporte-
ras det hur barn hade reagerat på det de sett på TV av 11 september- katastrofen och den tar 
även upp Estoniakatastrofen och Göteborgsbranden.   
  
I kritiken av TV-kritiker jämförs hur passiviserande TV är jämfört med att läsa en bok, gå på 
bio eller se på teater. Det framförs att det är en fråga om individens läggning, anses det 1979 i 
DN. Även i en artikel 1998 jämförs TV-våld med gladiorspelen på romarnas tid. Fler och fler 
paralleller dras däremot till datorn ju nyare artiklarna är. 
 
I en debattartikel i SvD från 1994 skriver artikelförfattaren Aronson att ”För tjugo-trettio år 
sedan var det mycket enklare. Vi hade två lugna TV-kanaler, videon var mycket ovanlig /…/ 
biofilmerna var snällare.” Tydligen var det inte så mycket enklare på den tiden ändå, efter-
som problemen beskrevs redan som lika allvarliga i mitten av 70-talet. Här kan man se hur 
tydligt moralpaniken klänger sig fast. Andra företeelser som moralpaniken kring TV jämförs 
med, är när boktryckarkonsten och läskunnandet spreds i Europa och makthavarna oroade sig 
för dess konsekvenser. 1700-talsmänniskan varnades för nöjesläsning eftersom det ansågs 
farligt. Hotbilderna har blivit snabbt föråldrade och har övergivits i takt med medieutveck-
lingen. Det beskrivs i denna artikel i DN från 1990, att ett vanligt debattgrepp är att koppla de 
påstådda effekterna av populärkulturen till ett aktuellt och omskrivet samhällsproblem. Debat-
ten kring hur farlig fiktionen är för barn, bemöts med att den vanmakt det innebär att ständigt 
bli sedd ovanifrån - av samhällets institutioner och vuxna förfasare – skapar förmodligen 
långt mer aggressioner än någonsin fiktionen.     
 
I flera artiklar särskilt i SvD, framhävs att alla mediekonsumenter har ett val att göra. Vi kan 
”vägra köpa skräpet”, att ”straffa TV-bolag” är rätt. Tittarna kan påverka medieindustrin att 
självsanera och verka för ett samhälle som inte ger upphov till våldsdyrkan. Som det är nu så 
skapar TV: s skjutglada hjältar ett våldsamt samhälle som i första hand drabbar barnen. Ett 
samband sägs även också finnas där elever med låga betyg i svenska ser mer video, enligt en 
artikel. Man behöver spärra TV-apparaterna precis som det krävs säkerhetsbälten och cykel-
hjälmar i trafiken.  
 
I flertalet av artiklarna koncentreras det på ett orsakssamband mellan TV och våldshandlingar, 
dvs. att TV skulle stimulera till våldshandlingar. TV: n får ofta skulden för tragiska händelser 
som nyligen hänt i verkligheten. Det kan vara misshandel, mord och våldtäkt som inspirerats 
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av filmer som folk sett på TV. Termen ”TV-inspirerat våld” används. Dessa händelser be-
skrivs som alarmklockor för att få oss vakna upp och inse att det är ett problem vi måste göra 
något åt. Vad som är intressant är att man ser en skiftad fokusering från och med det nya mil-
lenniet där orsakssambandet mellan TV-tittande och fetma hos barn blir alltmer vanligt.   

6.1.7 Konsekvenser 
Vad händer då med barnen när de tittar mycket på TV? Effekter beskrivs genom att TV påstås 
passivisera, göra barnen arga, barnens självbild påverkas negativt, barnen får ett råare 
språk och mobbar varandra, de blir avtrubbade, de får ängslan, små barn som ser mycket på 
TV blir bråkigare när de blir större, pojkar blir huvudsakligen aggressiva medan flickor blir 
rädda, enligt SvD. Andra effekter som TV ger anges vara stillasittande och osunda kostvanor 
som orsakar en fetmaepidemi. I dessa typer av artiklar nämns även termer som kostrekom-
mendationer, ohälsosam livsstil och ogynnsamma hälsoeffekter. Sjukdomar som t ex diabetes 
nämns. Paralleller dras även till olika droger. Effekterna för några som i en undersökning lev-
de utan TV en tid rapporterade stress, orolighet, irritation och depression. Erfarenheterna be-
skrevs som tortyrlika upplevelser. Med andra ord verkar TV vara beroendeframkallande, vil-
ket ju inte heller är bra. 
 
Rubriken ”Klarar barnen sju TV-kanaler?” säger mycket om hur världen förändrats genom 
åren. ”TV-tittandet måste minskas” hette det 1977. Underrubriker som ”Hjärnskador” och 
”Slötittarprogram” speglar 70-talets syn i DN. ”TV-tittandet hindrar dem från att leka, att 
utforska sin närmaste omvärld och att låta fantasin gå på strövtåg.” Omfattande TV-tittande 
kan påtagligt inverka på deras läsvanor. Ökad sändningstid skulle ge stora negativa följder 
eftersom då skulle man långa tider kunna använda TV-apparaten som barnvakt och barnen 
skulle kryssa från det ena slötittarprogrammet till det andra. Vi utsätts för TV-sändningar.  
Barn blir fördummade av TV. Barn som tittar för mycket på extremvåld på video leder till 
andlig undernäring, mardrömmar, nervositet och bekräftar förväntningar hos barn att världen 
är ond. De som tittar mest är de som är mest försummade och isolerade. Onödigt lidande 
drabbar de som misshandlas pga. fiktionsvåld och TV-våld föder verkligt våld. En artikel tog 
upp frivillig frånvaro av TV, och hur det betraktas som minst sagt konstigt idag (Björksten 
SvD 2001).  
 
Statistik används ofta för att understryka hur många som är övertygande om ett samband mel-
lan TV-våld och våld i samhället, medievanor, mordantal och våldsstatistik överhuvudtaget, 
samt andel psykiska sjukdomar bland barn. Mordantalet påstås blivit fördubblat på 25 år i 
USA, där filmerna blivit råare. Långtidsexponering för TV-våld i barndomen bär ansvaret för 
hälften av de mord som begås i USA varje år, rapporterades det i SvD 1992. Det amerikanska 
samhället skulle förskonas från cirka 70 000 våldtäkter och 700 000 andra mindre allvarliga 
brott om inte TV fanns. 
 
Hur många som har tillgång till TV bland barnen i Sverige och att t ex en 12-åring i genom-
snitt har sett 10 000 timmar TV redovisas det för på 70-talet i DN.  I en artikel från 1981 upp-
ges 6-18-åriga amerikanska barn titta på sammanlagt 16 000 timmar medan de tillbringar 
13 000 timmar i skolan. TV: n uppges står i centrum för barns liv i USA, vilket är farligt. Vi 
blir mentalt förgiftade av att se på TV. Barn får minskad förmåga att förstå och förklara när de 
tittar mycket på TV enligt en undersökning. Man blir känslomässigt stimulerad, men man 
förstår ingenting.  
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6.1.8 Hälsoperspektiv 
TV-tittande får ogynnsamma effekter på folkhälsan. Risk för övervikt är en följd av den 
ogynnsamma livsstilen, enligt SvD. Ibland är det med en överdriven negativitet som TV: ns 
skadlighet beskrivs ironiskt. Kritikerna av TV beskrivs som en ”moralisk kör”. TV sprider 
fördomar om ras, religion och kvinnor. Ofta dras dock paralleller mellan TV och video.  
 
En artikel i DN från 2003 tar upp att TV-tittande ökar risken för diabetes enligt en amerikansk 
undersökning. För att vara på den säkra sidan ska man begränsa sitt TV-tittande till max tio 
timmar per vecka, eftersom TV-tittande dels ersätter andra fysiskt ansträngande aktiviteter, 
dels minskar ämnesomsättningen mer än andra stillasittande aktiviteter. Man har även en be-
nägenhet att äta medan man tittar samt att de som tittar på kommersiell TV blir påverkade av 
reklam för osund mat. Det beskrivs att man måste minska på den extremt orörliga livsstilen 
som det innebär att titta mycket på TV. Samma år konstateras det att det finns ett samband 
mellan TV-tittande, läskkonsumtion och fetma hos ungdomar, också det enligt en amerikansk 
undersökning. Övervikt bland både unga och vuxna ökar i en alarmerande takt i USA. Rap-
porteringar pågår även på 2000-talet kring koncentrationssvårigheter som orsakas av TV-
tittande. Barnens störningar är impulsivitet, rastlöshet, svårighet att fokusera samt förvirring. 
Ett omfattande tittande överstimulerar och förändrar hjärnan i dess tidiga utveckling. Vi får 
även veta att för mycket TV ger sämre skolresultat eftersom TV orsakar sömn- och uppmärk-
samhetsproblem. Vi får även veta att sömnbrist ger övervikt och de TV-tittande barnen äter 
mer när de egentligen borde sova.   
  
Förhållandet mellan orsak och verkan tas upp – vad blir man tjock av? Av att äta för mycket, 
och fel, samt att vara orörlig. Man sitter still framför TV: n men det gör man även när man 
läser, bygger lego, spelar kort, ritar osv. hävdar skribenten.  
 
2005 hävdas det att TV-tittandet däremot ger mer barnfetma än dålig mat, dvs. stillasittandet 
framför TV: n är skadligast. Fetma hos barn är en global epidemi, påstås det med hänvisning-
ar till en nya zeeländsk studie. TV: n är en bov i fetmadramat.  
 
Barnen beskrivs bli överexponerade av pornografi, övergrepp och annat hemskt. Barn som ser 
mycket på TV (även så kallat intensivt TV-tittande (negativt laddat) eller flitiga TV-tittare 
(positivt laddat), för det är alltid underförstått att det är högkonsumenter av TV som drabbas) 
uppges i en artikel motta förvrängda budskap om verkligheten som de omvandlar till felaktiga 
uppfattningar av verkligt liv.    
 

6.2 Sammanfattande analys 
När det gäller tidsperspektivet så tar generellt sett artiklarna huvudsakligen upp samma sorts 
teman och använder samma värdeladdade ord oavsett vilken tidning eller vid vilket decenni-
um de är skrivna vid. Dock finns det vissa skillnader. Vad som märktes snabbt var att temat 
våld dominerade starkt bland artiklarna oavsett tidning eller årtal. Arterna av våldet delas t ex 
upp i artikeln ”Rättvist TV-våld skadar mest” (SvD 1999). Det talas bl a om lekfullt våld, 
skildrat våld och autentiskt våld. Många ord är alltså förknippade med en negativ laddning, 
ofta någon typ av våld. 
 
Uttryck som markant används på 70-80-talet är TV-skador och TV-oro. Det är alltså nyskapa-
de ord, där ”TV” sätts samman med en negativ effekt. I senare artiklar beskrivs det finnas ett 
samband mellan våldsvåg och TV-filmer, en så kallat TV-influerad våldsvåg. 
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När det gäller våldsperspektivet började på 90-talet våldet i TV-nyheternas rapportering upp-
märksammas och att den kunde vara minst lika skadlig som underhållningsvåld. Effekterna av 
denna våldsamma nyhetsrapportering kan enligt en artikel leda till ångest, depression och pes-
simistisk livssyn. Debatten kring de kommersiella kanalerna eskalerar också något med åren. 
 
SvD kan sägas behandla ämnet i längre och mer omfattande artiklar de första åren, vilket inte 
kan anses gälla DN i lika hög grad. Det är generellt kortare nyhetsrapporter eller debattartiklar 
ju närmare dagens datum artikeln är i SvD. Detta kan i och för sig bero på faktorn att jag även 
använt mig av SvD: s nätupplaga, där kortare texter premieras. På 70- och 80-talet var det 
främst den psykiska hälsan inkluderat inlärnings- och koncentrationssvårigheter som det fo-
kuserades på, medan den fysiska ohälsan blir mer och mer central ju nyare artiklarna är. 
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7. Slutdiskussion 
 
Eftersom jag tillhör 70-talistgenerationen som vuxit upp med TV: n som en av mina första 
lärare av livet, kände jag att ämnet var intressant att undersöka. Jag hade en stark föraning att 
barns TV-tittande huvudsakligen skulle beskrivas som dåligt och förknippat med våld. Vad 
jag dock trodde innan jag påbörjade undersökningen, var att ämnet med tidens gång skulle få 
en mer positiv beskrivning än det faktiskt fick. Min förundran är att vi inte har ändrat uppfatt-
ning på 30 år. Att vi inte blivit lite mer toleranta kring barns TV-tittande trots att vi levt och 
vuxit upp med TV: n som ett sällskap, som informationskanal och som underhållare är på 
många sätt förvånande.  
 
Idag finns teknik som gör information av alla de slag tillgänglig för de flesta. Gränserna mel-
lan TV-apparater, datorer, radio, telefoner, böcker och press bli otydligare och sammanfogas 
ofta i ett medium. Snabba förändringar i tekniken gör att många människor till en början kän-
ner en tvekan, rädsla eller till och med upplever det som ett hot. Det kan i sin tur leda till en 
form av kollektiv moralpanik vars fokusering förflyttas med åren. Dock verkar det som om 
skepsisen till TV: n fortfarande i viss grad består. Det är bara fokuseringen på dess skadliga 
effekter som ändras något med åren: från att enbart fungera som intelligensdödande vålds-
framkallare till att göra människor extremt feta.    
 
Som jag tog upp i inledningen så är det lätt att se paralleller hur ett nytt medium beskrivs för 
allmänheten genom t ex dagspress; den negativa kritik som TV fått genom åren, får numera 
även datorer med dess spel och tillgång till Internet. Min uppfattning är att ”det nya” nästan 
alltid beskrivs som det farliga och det är en oro som konstant trappas upp från det föregående 
mediet och övergår till ett nytt. Imorgon är det något nytt medium som är ännu farligare än 
både TV: n och datorn tillsammans. Moralpanik som begrepp betraktas som ett fult ord men 
dess betydelse är aktuell än idag.   
 
Det man dock inte får glömma i sammanhanget är att den bild och attityd som beskrivs i 
dagspress inte behöver vara den sanna bilden. Det är allmänt känt att det unika, förvånande, 
skrämmande och chockerande är det som hamnar i tidningen. Om ett ämne inte har någon av 
dessa egenskaper så hamnar det heller inte i tidningen. Ser man till Hvitfeldts urvalsprocess 
av nyheter förstår man att barns TV-tittande är ett ämne som har betydelse för ett stort antal 
människor och det har också en betydelse i det förgångna och för framtiden. På så sätt är re-
sultatet av undersökningen föga förvånande. Dagspress vill även de ha sensationer att visa 
upp. En aktuell undersökning av barns vanor kring TV som visar ett skrämmande resultat är 
ett vanligt sätt att framställa ämnet i dagspress. Ofta är det en amerikansk undersökning som 
visar alarmerande resultat och som visar på hur mycket TV fungerar som barnvakt åt de dåli-
ga föräldrarna. Sedan jämförs ofta resultatet med någon likvärdig svensk undersökning. Na-
turligtvis är inte de svenska barnen så förstörda som de amerikanska, men det är enligt artik-
larna där vi hamnar om vi inte gör något åt saken nu. Ordet ”censur” verkar vara ett skällsord 
som man absolut inte bör använda sig av för att komma till rätta med problemet. Detta till 
trots verkar någon form av begränsning (läs förbud) vara på sin plats. Yttrandefrihet och de-
mokrati är oppositionsargument för att låta var och bestämma vad de och deras barn ska titta 
på.  
 
Inom journalistiken är inriktningen på personer viktig. Den styr både urval och journalistisk 
form. Nyhetsinslag som handlar om enskilda personer har större nyhetsvärde än nyhetsinslag 
som inte gör det, vilket kanske förklarar att TV-tittandet bland barn inte har behandlats i så 
många artiklar under 30 år. Då ämnet kommer på tapeten är det forskare som uttalar sig efter-
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som ämnet i sig inte pekar ut någon person (jmf med avsnitt 3.3.5). Enligt Hvitfeldt är en ny-
het övervägande abstrakt då den har en låg grad av personorientering, och strukturella skeen-
den står i förgrunden men personer deltar och nämns. Nyhetsvärdet ökar om personerna i arti-
keln tillhör den lokala, nationella eller internationella ekonomiska, politiska eller administra-
tiva eliten. Därför publicerades t ex några reportage med kändisars TV-vanor och åsikter. Kul-
turartiklar prioriteras heller inte av dagstidningsläsarna (jmf med avsnitt 2.1) så det är själv-
klart att ett sensationellt påstående kring ämnet lockar till läsning.  
 
Mycket tyder på att föräldrar påverkar barnens TV-tittande, både vad gäller programval och 
omfattning. Ju yngre barn är, desto mer regler angående TV-tittande får de. Hur ser då föräld-
rar på barns TV-tittande när dagspress beskriver ämnet så som de oftast gör? Ser verkligen 
föräldrar på TV som en barnvakt eller en som lär barnen att begå våldsbrott? Kommer framti-
dens föräldrar fortsätta att se på Internet och dataspel på ett liknande sätt så som TV: n betrak-
tas/betraktades? 
 
Barn ses ofta som passiva offer för yttre påverkan. Det verkar dock som att forskarna fortfa-
rande är något oeniga om hur barn påverkas av TV-tittande. Om man ser till hur mycket en 
TV-konsument tittar så toppar pensionärerna med dryga två timmars TV-tittande per dag. Är 
det ändå mest barnen som blir påverkade av TV-tittande kan man undra? Det är klart att barn 
blir påverkade av för mycket TV-tittande, heter det. Men man kan fråga sig vad då för mycket 
TV-tittande är?  
 
Visst råder det fortfarande en viss förlegad moralpanik kring TV: n, men moralpaniken gäl-
lande media är idag främst förflyttad till Internet-helvetet som orsakar våra barn och ungdo-
mar exempelvis fetma, spelberoende, fantasilöshet och meningslöst chattande.  
 
Om det inte skrivs rakt ut så är det ändå underförstått att det skadliga TV-tittandet inte är 
skadligt för alla, utan bara för riktigt små barn och de som tittar väldigt mycket och förmodli-
gen har något känslomässigt problem från början. Moralpaniken man utläser i majoriteten av 
tidningsartiklarna gör att man lätt utläser de negativa budskapen som att TV är något livsfar-
ligt som suger ut intelligensen ur barnen och/eller gör dem till våldsamma, feta monster. Jag 
tycker att det i många artiklar verkar som om att människor i allmänhet varken kan tänka själ-
va eller välja vilka TV-program de vill titta på och att vi alla behöver beskyddas från ”den 
stora stygga medieindustrin”.  
 
Om man ska föreslå en inriktning på fortsatt forskning inom området TV och barn, fastande 
jag vid artiklars kritik mot realistiskt skrämmande nyhetssändningar. Redan i en artikel från 
1993 i SvD efterlyste Cecilia von Feilitzen, som jobbar som medieforskare, att det behövdes 
forskas i hur verkligt våld i TV påverkar, dvs. nyhetsrapporteringen. Det är lätt att stirra sig 
blind på fiktionsvåld, men det är det realistiska som jag definitivt tror skrämmer barn allra 
mest. Speciellt när de ser vuxnas reaktion och bestörtning över t ex krig, olyckor och terrorat-
tacker. Om denna aspekt inte redan har undersökts är det hög tid att det görs. Jag skulle även 
vilja se en undersökning utan moralpanikens grundläggande tendenser, som belyser de reella 
fördelarna med barns TV-tittande. Medier och barn överhuvudtaget är ett viktigt ämne att 
fortsätta forska i eftersom samhällets förutsättningar konstant förändras och ett forskningsre-
sultat är inte beständigt inom detta område.  
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8. Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur medias rapportering och därmed attityd kring barns 
TV-tittande har varit de senaste 30 åren genom att analysera artiklar från dagstidningarna Da-
gens Nyheter samt Svenska Dagbladet. Jag har valt att belysa frågan utifrån teorierna om ur-
valsprocesser kring nyhetsrapportering, stilistik samt moralpanik. Här utreder jag vilka fakto-
rer som ligger bakom hur en nyhet väljs ut ur den stora mängden information som inkommer 
på tidningsredaktioner. Stilistiken benar ut vilka språkliga värderingar i ordval och uttryck 
som bland annat finns i tidningsartiklar, medan moralpaniken förklarar reaktioner till nya fö-
reteelser i samhället.  
 
Uppsatsen grundar sig i att jag har utfört en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys på samt-
liga artiklar jag funnit som berör fenomenet barns TV-tittande. Artiklarna är hämtade ur dags-
tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet från och med 1 januari 1975 till och med 
31 december 2005. Jag har undersökt vilka teman och ordval som uttryckts för att se om de 
belysts på ett positivt eller negativt sätt, vilken typ av artiklar det rör sig om samt undersökt 
statistiken kring artiklarnas antal årsvis. Dessa har sedan jämförts kronologiskt för att utläsa 
eventuella attitydförändringar decennier emellan.   
 
Frågeställning 1: Vilka ordval och teman förekommer i artiklarna och är dessa positivt eller 
negativt laddade? 
 
Resultatet visar att i språket som används kan utläsas många starkt nedvärderande och nega-
tivt laddade ord kring TV: n. Ordet våld nämns genomgående ensamt eller sammansatt,  
t ex underhållningsvåld, extremvåld, TV-våld, fiktionsvåld eller ungdomsvåld. Barn anses t ex 
bli fördummade, avtrubbade och skadade av TV, särskilt i artiklar från 70-80-talet, men även 
senare. TV: n får synonymerna TV-rutan, burken, TV-skärmen, bildrutan, rutan, kulturens 
dödgrävare samt kulturens påstådda banerförare.  
 
Frågeställning 2: Vilken typ av artiklar är det som förekommer? (Nyheter, ledare/debatt eller 
övrig typ.) 
 
Resultatet visar att en övervägande majoritet av artiklarna kan räknas som nyheter. De flesta 
är rapporter kring forskningsresultat som kommenteras av diverse yrkeskategorier och som 
publiceras på kultursidorna. Det publiceras även en del ledare/debatter i ämnet, även där med 
t ex läkare och medieforskare som skribenter. 
   
Frågeställning 3: Märks det någon skillnad mellan de två tidningarna i fråga om vinkling, 
antal artiklar etc. och har det ändrat sig genom tiderna? 
 
Resultatet visar att DN och SvD har publicerat ungefär lika många artiklar i ämnet samman-
lagt under årens lopp. När intresset för ämnet verkar öka, skriver också båda tidningarna om 
det. De teman som genomgående tas upp i samband med barns TV-tittande är vilka effekter 
mycket TV-tittande får för barn och ungdomar. Skadliga konsekvenser som aggressivitet, 
koncentrationssvårigheter, passivitet och under senare år fetma nämns ofta. Våldsperspektivet 
tas upp genomgående genom åren, dock har hälsoperspektivet fått ett rejält uppsving de se-
naste tre åren. Artiklar från 90-talet och framåt drar ofta paralleller med datoranvändningen 
bland barn, men även TV-spel, medan det på 80-talet fokuserades på videon.  
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Medie- och kommunikationsforskning i Norden (NORDICOM) 
http://www.nordicom.gu.se/cl/special/index.php?portal=special&main=& (060626) 
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Bilaga 1: Kodning 
 
Artikelmaterialet har kodats enligt följande variabler (V): 
 
V1 – Id-nummer (T ex ”V11” benämns den tidigaste artikeln av respektive tidning) 
 
V2 – Vilket år artikeln publicerades (T ex ”V299” benämns en artikel från 1999) 
 
V3 – Vilken tidning artikeln publicerades i (T ex V3S benämns en artikel från SvD) 
 
V4 – Artikeltyp 
Alternativen är ”Nyheter” (V4N), ”Ledare/Debatt” (V4LD) samt ”Övrigt” (V4Ö). Det sist-
nämnda inkluderar artikelserier t ex med intervjuer av kända personligheter, författare, famil-
jer, krönikor osv.) 
 
V5 –Värdering 
Variabeln fångar de beskrivningar som görs av barns TV-tittande. Det är språkbruket i artik-
larna som ligger som underlag för att bedöma om artikeln bedömts och kodats som ”positiv” 
(V5P) eller ”negativ” (V5N). Då det varit svårt att bedöma värdering har kategorin ”posi-
tiv/negativ/neutral” (V50) använts. 
 
V6 – Övergripande tema 
Variabeln är indelad i tre alternativ: ”Våld” (V6V), ”Hälsorisk” (V6H) samt ”Övrigt” (V6Ö).  
I artiklar som tar upp TV som hälsorisk innefattar att det framkallar t ex fetma, koncentra-
tionssvårigheter och psykiska besvär. I artiklar med ”övrigt” som tema ingår t ex medievanor 
och önskan angående sändningstider.   
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Bilaga 2: Beslutsprocess vid publicering på DN Debatt 
 

• Tid mellan artikelns mottagande och publicering. 
 
• Förhistoria (Spontant insänd? Initiativ från redaktionen? Kontakter före publicering-

en?) 
 

• Annan än författaren som varit inblandad, ex. informationssekreterare. Finns det an-
ledning att anta att annan än undertecknad skrivit artikeln? 

 
• Debattredaktionens diskussioner med andra före publicering, ex. ledarredaktionen, 

allmänna redaktionen, övriga. 
 

• Skäl för val av tidpunkt för publicering. 
 

• Särskilda överväganden bakom redigering, presentation, förstasidepuff etc. 
 

(Lindström, Marie DN Debatt. Representativitet och urvalsprinciper 1996:4, s.45)  
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